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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja diatur dalam bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Tahun 2003. Dalam Pasal 1angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003.
22

 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak.
23

 Pengertian perjanjian kerja yang umum, dapat dijumpai dalam pasal 

1601a KUHPerdata yang berbunyi :  

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si 

buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan, 

untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. 

 Menurut pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian adalah sebagai 

berikut :  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” 

R Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 

KUHPerdata tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkap 

definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas 

karena dipergunakan kata “perbuatan” yang mencakup perwakilan sukarela dan 

perbuatan melawan hukum. 

                                                             
22

 F. X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2005), h 7 
23

 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003,  Penerbit Focus Media, h l5  
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Menurut R Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 

satu orang atau lebih mengingatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.
3
 ada beberapa pengertian perjanjian yang di 

kemukakan menurut para sarjana hukum : 

Menurut K.R.M.T Tirtodidingrat 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat diantara dua 

orang atau lebih  untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang di 

perkenankan oleh undang-undang”. 

Menurut R. Subekti : 

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal”.
24

 

Perlu diingat bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya 

perikatan, sedangkan sumber lahirnya perikatan adalah Undang-undang. 

Perjanjian itu haruslah tertulis, akan tetapi bisa juga tanpa tertulis atau secara 

lisan, dimana dalam perjanjian itu adalah merupakan perkataan yang 

mengandung janji janji yang di ucapkan 

 

B. Unsur-unsur Perjanjian Kerja 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat di simpulkan bahwa 

perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian agar dapat disebut perjanjian 

kerja harus terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
24

 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1987),  h 1 
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1. Adanya orang di bawah pimpinan orang lain 

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. 

Dalam perjanjian kerja, unsur perintah memegang peranan yang pokok 

sebab tanpa adanya unsur perintah, hal ini bukanlah perjanjian kerja. 

Dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua 

bela pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu kedudukannya di atas (pihak 

yang memerintah), sedang pihak lain kedudukannya di bawah (pihak yang 

di perintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi 

serta ada yang menyebutnya sebagai kedinasan. 

2. Penunaian kerja 

Penunaian kerja dimaksud disini melakukan pekerjaan. Disini tidak 

dipakai istilah melakukan pekerjaan sebab istilah tersebut mempunyai arti 

yang ganda. Istilah melakukan pekerjaan dapar berarati  persewaan tenaga 

atau penunaian kerja. Dalam persewaan tenaga kerja yang tersangkut dalam 

kerja adalah tenaga manusia, sehingga upah sebagai kontraprestasi di 

pandang dari segi ekonomis. 

3. Adanya upah 

Upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

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 
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bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan. 
25

 

Dengan terpenuhinya tiga unsur di atas maka perjanjianyang 

memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adalah perintah. Dengan mengenai pengertian 

buruh, untuk di sebut buruh/pekerja, menurut hukum ketenagakerjaan harus 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Harus ada perjanjian kerja 

b. Harus ada hubungan kerja yang formil, dan 

c. Harus bekerja pada perusahaan. 

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan sebagai 

berikut : 

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

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 

swasta ataupun 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 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk. 

 

C. Kewajiban Pengusaha 

Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian adalah membayar 

upah. Mengenai masalah upah tidak di atur lagi dalam peraturan pemerintah 

                                                             
25

 Djumadi, Perjanjian Kerja  (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h  9 
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Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah melainkan diatur pada bagian 

kedua bab X Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Pengupahan diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan 

ini bersifat hukum publik seperti peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 

tentang perlindungan upah. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 95 

Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi: “Pemerintah 

mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam 

pembayaran upah”, adapun kewajiban kewajiban pokok pengusaha selain 

membayar upah adalah juga mengatur tempat kerja, dan alat kerja, serta 

bertindak sebagai pengusaha yang baik. 

1. Membayar upah 

a. Pengertian upah 

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

2003, upah adalah hak/buruh yang di terimah dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-ndangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan di lakukan. Dengan demikian yang di maksud 

dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan. 

b. Upah minimum 

Upah minimum diatur dalam peraturan mentri tenaga kerja 

Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum Jo. Keputusan 
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Mentri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor KEP-726/MEN/2000 Tentang 

Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Dan 

Pasal 21 Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 

Tentang Upah Minimum. Upah minimum adalah upah bulan terendah 

dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas: 

1) Upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk 

seluruh Kabupaten/Kota Di Satu Provinsi. 

2) Upah minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku 

didaerah kabupaten/kota. 

3) Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah 

minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota 

disatu Provinsi. 

4) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) 

yaitu, upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah 

Kabupaten/Kota.
26

 

c. Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran upah. 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian, yaitu jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya 

sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya 

secara wajar yang meliputi  makanan, minuman, sandang, pangan, 

                                                             
26

 F. X. Djumadi, Perjanjian Kerja,  ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005 ), h 27 
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pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, 

pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dariupah minimum.  

Bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimal dapat 

dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi 

perusahaan yang tidak mampu di maksudkan untuk membebaskan 

perusahaan yang bersangkutan dari pelaksanaan  upah minimum yang 

berlaku pada dalam kurun waktu yang tertentu. Apabila penangguhan 

berakhir, perusahaan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku 

saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah 

minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Dalam Pasal 

93 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 ada ketentuan sebagai berikut, 

yaitu “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan”. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku 

untuk semua pekerja//buruh. Kecuali apabila pekerja/buruh yang 

bersangkutan tidak dapat melaksanakan ataupun melakukan pekerjaan 

bukan karena kesalahannya sendiri. Asas ini sering di sebut dengan asas 

no work no pay atau tidak bekerja tidak di bayar, namun asas ini tidak 

berlaku mutlak. Artinya walaupun tidak bekerja, pekerja/buruh tetap 

mendapatkan upah. Asas no work no pay tidak berlaku dan pengusaha 

tetap wajib membayarkan upah apabila terjadi : 

1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang 

di maksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter. 
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2) Pekerja/buruh wanita yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. 

3) Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan 

atau istri keguguran, istri atau suami atau anak, atau menentu atau 

orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah 

meninggal. 

4) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang 

melakukan/menjalankan kewajiban terhadap Negara adalah 

melaksanakan kewajiban Negara diatur dengan peraturan perundang-

undangan. Pembayaran upah kepada upah kepada pekerja/buruh yang 

menjalankan kewajiban terhadap Negara dilaksanakan apabila: 

a) Negara tidak malakukan pembayaran, atau 

b) Negara membayar kurang dari upah yang biasanya di terima 

pekerja/buruh dalam hal ini, pengusaha wajib membayar 

kekurangannya. 

5) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 

menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Menjalankan 

kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban 

ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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6) Pekerja/buruh bersedia melakuka pekerjaan yang telah di janjikan 

tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan 

sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. 

7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. 

8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persserujuan pengusaha. 

9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

d. Kedudukan Upah 

Upah mempunyai kedudukan yang istimewa, hal ini dapat 

diketahui dari ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undanag 

Ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi:  

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. 

Maksudnya, upah pekerja/buruh harus dibayar terlebih dahulu daripada 

hutang yang lainnya. 

Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam 

keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor: KEP-

102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004. Waktu kerja lembur adalah 

waktu kerja melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 

dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja seminggu atau 8 

(delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 5 
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(lima) hari dalam seminggu atau waktu kerja pada hari libur resmi yang 

ditetapkan pemerintah. 

Ketentuan waktu kerja lembur yang diatur dalam keputusan 

mentri tenaga kerja dan transmigrasi diatas berlaku untuk semua 

perusahaan kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau 

pekerjaan tertentu. Kerja lembur hanya dapat dapat dilakukan paling 

banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 

(satu) minggu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kerja lembur pada hari 

istirahat mingguan atau pada hari libur resmi.  

Bagi pekerja/buruh yang termasuk ke dalam golongan jabatan 

tertentu, tidak berhak atas upah lembur dengan ketentuan mendapat upah 

yang lebih tinggi. Adapun yang termasuk pekerja/buruh dalam golongan 

jabatan tertentu adalah : 

1. Mereka memiliki tanggung jawab sebagai pemikir; 

2. Perencana; 

3. Pelaksanaan; 

4. Pengendali jalannya perusahaan. 

Kesemuanya yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut 

perundang-undangan yang berlaku persyaratan untuk mengadakan kerja 

lembur adalah : 

1. Harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari 

pekerja/buruh perintah tertulis dan persetujuan tertulis dapat dibuat 
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dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang 

ditandatangani oleh pekerja/buruh dan pengusaha. 

2. Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan  kerja lembur yang 

memuat: 

a) Nama pekerja/buruh yang bekerja  lembur 

b) Lamanya waktu lembur. 

3. Pengusaha selama waktu kerja lembur mempunyai kewajiban: 

a) Membayar upah lembur 

b) Memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya 

c) Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 

kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau 

lebih. Pemberian makanan dan minuman tidak boleh digantikan 

dengan uang. 

Mengenai upah lembur perhitungannya berdasarkan upah sebulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka besarnya 

upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) kali. 

Bagi  pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja seminggu, atau 

dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) 

hari kerja. 

2. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan berdasarkan satuan hasil, 

upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. 

Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan 
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maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja 

dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah Minimum 

setempat. Besarnya upah lembur dilakukan pada hari kerja: 

a. Apabila lembur dilakukan pada waktu kerja 

1) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1 ½ 

(satu setengah) kali upah sejam 

2) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus di bayar upah 

sebesar 2 (dua) kali upah sejam. 

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 

dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 

(empat puluh) jam seminggu, maka:  

1) Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama 

dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 

(tiga) kali upah sejam, jam kesembilan dan jam kesepuluh 

dibayar 4 (empat) kali upah sejam 

2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, 

perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayarkan2 

(dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam, jam 

ketujuh dan delapan dibayar 4 (empat) kali upah sejam. 

3) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 

atau hari libur resmi, untuk waktu kerja 5 (lima) hari dan 40 

(empat puluh)jam seminggu, maka upah kerja lembur : 
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4) Untuk 8 (delapan)  jam pertama 2 (dua) kali upah sejam, jam 

kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam, jam kesepuluh dan 

jam kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah sejam 

Adapun cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah 

sebulan mengenai komponen upah dalam kaitannya dengan upah 

lembur adalah sebagai berikut : 

a. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan  tetap maka 

dasar penghitungannya upah lembur adalah 100% ( seratus persen ) 

dari upah. 

b. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan 

tunjangan tidak tetap lebih, kemudian upah pokok ditambah 

tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) 

keseluruhan upah maka dasar perhitungan upah lembur 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari keseluruhan upah. 

2. Memberikan waktu isitrahat dan hari libur resmi 

Mengenai hal ini di atur dalam Paragraph 4 Bagian Kesatuan Bab X 

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Disitu diatur tentang waktu 

istirahat dan cuti secara resmi sebagai berikut : 

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat)  jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 

tidak termasuk jam kerja. 

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja seminggu, atau 

2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. 
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c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan  

secara terus menerus. 

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 

pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 

pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus 

menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 

tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun 

berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 

(enam) tahun. Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh 

diberi uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar ½ 

(setengah) bulan gaji dan bagi perusahaan yang telah memberlakukan 

istirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan yang sudah berlaku. Hak 

istirahat panjang hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang telah berkerja 

pada perusahaan tertentu. 

e. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 

agamanya. Maksudnya, menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah 

yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadah yang 

memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadah secara baik, 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. 
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f. Pekerja/buruh perempuan dalam masa haid merasa sakit dan 

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bagi bekerja pada hari 

pertama dan kedua pada waktu haid. 

g. Pekerja/buruh perempuan berhak memeperoleh istirahat selama 1 ½ (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1 ½  satu setengah 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan. Lamanya isitrahat dapat diperpanjang berdasarkan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum ataupun sesudah 

melahirkan. 

h. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh isitirahat 1 ½ (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan. 

i. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan 

kesempatan sepatutnya untuk menyusui untuk menyusui anaknya jika hal 

ini harus dilakukan selama waktu kerja. Maksudnya, lamanya waktu yang 

diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya 

dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama. 

j. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari hari libur resmi. Akan tetapi, 

pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja harus 

dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain 

berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hal ini 
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untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum. Disamping itu, 

pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan 

pekerjaan itu dihentikan. 

3. Mengatur Tempat Kerja dan Alat Kerja 

Dalam Pasal 86 Undang Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan 

bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas : 

a. Kesehatan dan keselamatan kerja; 

b. Moral dan kesusilaan; 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat menusia serta nilai-

nilai agama. 

Untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya 

keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat buruh dengan cara 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja pengendalian bahaya di 

tempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitas. 

Disamping itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas 

dengan sistem manejemen perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan 

sistem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari 

sistem manejemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur 

organisasi perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab prosedur, proses, 
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dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, 

pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Selanjutnya, mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam 

undang-undang tersebut, pekerja/buruh dilindungi dari bahaya 

dipakaianya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang di pakai 

perusahaan. Kewajiban mengatur tempat kerja dan alat kerja ini diadakan 

agar kecelakaan kerja pada pekerja/buruh dapat dihindari. 

d. Bertindak sebagai pengusaha yang baik 

Meskipun kewajiban ini tidak tertulis dalam didalam perjanjian 

kerja, namun menurut kepatutan atau kebiasaan serta peraturan 

perundang undangan, seharusnya pengusaha wajib untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Hal diatas sesuai dengan ketentuan tentang 

akibat dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1339 KUHperdata yang 

berbunyi: perjanjian perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya juga untuk sesuatu yang menurut 

sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-

undang  

e. Memberi surat keterangan 

Didalam prakteknya, biasanya pengusaha memberi surat 

keterangan referensi tentang pekerja/buruh dengan pengusaha telah 

berakhir. 
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Surat keterangan/pengalaman kerja biasanya berisi mengenai: 

1) Macam pekerjaan 

2) Cara melakukan pekerjaan  

3) Lama waktu pekerjaan 

4) Cara berakhirnya hubungan kerja.
27

 

 

D. Kewajiban Pekerja/Buruh 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh 

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

dan perintah, dengan demikian, kewajiban utama dari pekerja/buruh melakukan 

pekerjaan. 

1. Melakukan pekerjaan 

Kewajiban untuk melakukan pekerjaan karena adanya perjanjian 

kerja. Perlu diketahui bahwa perjanjian menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-sayarat kerja, hak, kewajiban para pihak. Pekerjaan yang di lakukan 

pekerja/buruh adalah pekerjaan yang dijanjikan didalam perjanjian kerja. 

Mengenai ruang lingkup pekerjaan dapat dalam perjanjian kerja atau 

menurut kebiasaan. Ruang pekerjaan sewaktu mulai melakukan pekerjaan 

sudah harus diketahui oleh pekerja/buruh sehingga pengusaha tidak 

memperluas ruang lingkup pekerjaan. 
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2. Mentaati tata tertib perusahaan 

Tata tertib ini merupakan disiplin dalam rangka melaksanakan 

pekerjaan di perusahaan. Peraturan tata tertib ini ditetapkan oleh pengusaha 

sebagai akibat kepemimpinan dari pengusaha. Mengnai hal ini dapat 

disimpulkan dari apa yang dinamakan perjanjian kerja. Dahulu peraturan 

tata tertib perusahaan terpisah dari peraturan perusahaan. Sekarang jadi tata 

tertib perusahaan. Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah 

peraturan yang di buat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Dengan demikian, kewajiban 

pekerja/buruh adalah mentaati peraturan perusahaan. 

3. Bertindak sebagai pekerja/buruh 

Kewajiban ini merupakan timbal balik dari pengusaha yang wajib 

bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian, pekerja/buruh 

wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum 

di dalam perjanjian kerja. Disamping itu, pekerja/buruh juga wajib 

melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut 

peraturan perundang-undangan, kepatutan maupun kebiasaan. 

 

E. Bentuk Bentuk Perjanjian Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang didasarkan pada 

kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja dengan pemberi kerja atau 

pengusaha. Karena itu bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau 

pada suatu perusahaan/lembaga adalah adanya perjanjian kerja yang berisi 
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tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai pengusaha 

ataupun sebagai pekerja. 

1. Perjanjian kerja secara lisan 

Dewasa ini perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tapi terkadang 

masih ada perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-Undang 

No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUKK) membolehkan hal 

tersebut dengan syarat perjanjian yang dibuat secara lisan, pengusaha wajib 

membuat surat pengangkatan bagi pekerja bersangkutan yang berisi antara 

lain: 

a. Nama dan alamat kerja 

b. Tanggal mulai kerja 

c. Jenis pekerjaan 

d. Besarnya upah (Pasal 63 UUKK) 

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselelsaikan dalam waktu 

tertentu dan pengusaha mempekerjakan karyawan untuk waktu tertentu 

(PKWT), maka perjanjian kerjanya tidak boleh secara lisan.
28

 Apabila 

perjanjian tersebut dibuat secara lisan maka perjanjian tersebut berubah 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan pekerja tersebut 

menjadi pekerja parmanen diperusahaan tersebut. 

2. Perjanjian kerja tertulis 

Dalam perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan 

akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai hak serta 
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 Libertus Jehani , Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK, (Jakarta: Visimedia, 2006), h 3 
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kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Perjanjian kerja tertulis harus 

secara jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja itu termasuk perjanjian 

kerja waktu tertentu (PKWT, akrab disebut sistem kontrak) atau perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT, sitem kerja parmanen/tetap). 

sebagaimana perjanjian umumnya, maka perjanjian kerja juga harus 

didasarkan pada : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan 

b. Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Selain 

itu diwajibkan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan 

perjanjian kerja bersama (PKB), yaitu perjanjian yang dibuat oleh 

pengusaha dan pekerja/serikat pekerja yang disahkan oleh pemerintah 

(instansi ketenagakerjaan). Bila bertentengan dengan PKB maka 

perjanjian perjanjian kerja tersebut dengan sendirinya batal. Dalam setiap 

perjanjian kerja memuat: 

1) Nama dan alamat perusahaan, serta jenis usahanya 

2) Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan alamat pekerja 

3) Jabatan atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja 

4) Tempat pekerjaan 

5) Besarnya upah dan cara pembayarannya 
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6) Syarat-sayarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja 

7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja yang dibuat. 

 

F. Macam Macam Perjanjian Kerja 

Di dalam undang-undang ketenagakerjaan ditentukan ada beberapa 

jenis perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut : 

1. Perjanjian tenaga kerja waktu tertentu 

Sesuai dengan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 

waktu yang berbeda, jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibedakan dalam 2 

(dua) bentuk yakni: pertama, pekerjaan yang dilakukan secara berulang atau 

pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tidak 

tertentu. Kedua, pekerjaan yang menurut sifatnya dan jenis serta tuntutan 

kegiatan perlu dilakukan dalam jangka waktu yang relative pendek. 

Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 1603 Huruf E 

KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu 

menyatakan:  

“Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan 

dalam perjanjian maupun reglemen, atau dalam ketentuan undang-undang 

atau jika semuanya itu tidak ada menurut kebiasaan”. 

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sementara 
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(Pasal 1 Angka 1 Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor: KEP100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian 

kerja waktu tertentu). Pengertian tersebut sependapat dengan pendapat 

Payaman Simanjuntak, menurut beliau : 

“PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan sesuai dalam waktu 

tertentu yang relative pendek yang jangka waktunya paling lama 2 tahun, 

dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan 

waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) 

perjanjian  tidak boleh melebihi 3 tahun”.
29

  

PKWT adalah suatu perjanjian bersyarat yakni antara lain 

dipersyaratkan bahwa harus dibuat tertulis dan dibuat dalam bahasa 

Indonesia, dengan ancaman apabila tidak dibuat dalam bahasa Indonesia , 

maka dinyatakan (dianggap) sebagai PKWT Pasal 57 Ayat 2 Undang-

Undang lebih lanjut dikatakan, PKWT dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun, maka hanya dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu 

(perpanjang) maksimum 1 (satu) Tahun. Jika PKWT 1½ tahun. Maka dapat 

diperpanjang ½ tahun. Demikian juga apabila PKWT dibuat untuk 2 (dua) 

tahun maka hanya akan dapat di perpanjang 1 (satu) tahun saja sehingga 

seluruhnya maksimum 3 (tiga) tahun. Dan apabila dalam perjanjiannya 

terdapat/diadakan (klausul) masa percobaan dalam PKWT tersebut, maka 

klausul tersebut dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum).  Dengan 
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Payaman Simanjuntak, Undang-Undang Yang Baru Tentang Ketenagakerjaan, ( Jakarta 

: Work In Freedom, 2003), h 28 
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demikian apabila dilakukan pengakhiran hubungan kerja  (pada PKWT) 

karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan 

hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja dan oleh karena 

pengusaha dapat dikenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian kepada 

pekerja/buruh sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya 

jangka waktu perjanjian kerja.  

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, 

tetapi PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut 

jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Ayat 2 dan 3 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003:  

a. Pekerjaan (paket) yang sekali selesai atau pekerjaan yang sifatnya 

sementara. 

b. Pekerjaan yang (waktu) penyelesaian diperkirakan dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman. 

d. Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan yang baru atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  

Karena ciri ciri pekerjaan untuk PKWT adalah yang sekali selesai 

dan predictiable maka PKWT diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 

hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktupaling lama satu 

tahun. Pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan satu kali dan paling lama 

dua tahun. Bila PKWT tersebut dibuat tidak sesuai dengan syarat-sayarat 



 

52 
 

tersebut diatas maka PKWT berubah menjadi PKWTT dan dengan demikian 

para pekerjanya bukan lagi menjadi karyawan kontrak tetapi diangkat 

menjadi karyawan tetap sejenak dimulainya perjanjian kerja tersebut. Perlu 

diketahui bahwa PKWT bila diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka 

waktu berakhirnya PKWT tersebut, maka pihak yang mengakhiri harus 

mengganti rugi sebesar upah pekerja sampai berakhirnya jangka waktu 

perjanjian kerja (Pasal 62 UUKK). Sebaliknya kewajiban ganti rugi itu tidak 

terjadi apabila pekerjaan yang diprediksi untuk jangka waktu tertentu 

ternyata lebih cepat diselesaikan. Bila demikian maka PKWT akan berakhir 

dengan sendirinya. Jika sampai pada berakhirnya PKWT itu pekerjaan 

belum juga selesai maka dapat dilakukan pembaharuan PKWT. 

Pembaharuan PKWT tersebut dapat dilakukan setelah melebihi masa 

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. 

Konsekuensinya selama 30 (tiga puluh) hari masa tenggang waktu itu tidak 

ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. 

Untuk pekerjaan musiman (tergantung musim/cuaca) tidak dapat 

dilakukan pembaharuan PKWT. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan 

tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, serta upah 

didasarkan pada harian dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas 

(PKHL) yang harus dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat dibuatkan 

PKHL adalah apabila pekerja bekerja kurang dari 21 hari kerja dalam satu 

bulan. PKHL tidak dibatasi oleh waktu PKWT pada umumnya. Bila PKHL 

ternyata pekerja bekerja lebih dari 21 hari dalam satu bulan selama tiga 
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bulan berturut-turut maka PKHL tersebut berubah menjadi PKWTT. 

Dengan demikian melihat syarat-sayarat demikian maka tampak bahwa 

PKWT atau mempekerjakannya karyawan kontrak dilakukan dengan sangat 

selektif. 

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

Dalam hubungan kerja, karyawan sering dikelompokan dalam dua 

jenis yaitu karyawan kontrak daan karyawan tetap. Hubungan kerja 

karyawan kontrak sebagaimana telah disinggung diatas berdasarkan 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sedangkan  hubungan kerja 

karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

PKWT akan berubah menjadi PKWTT (karyawan kontrak berubah menjadi 

karyawan tetap) apabila jenis dan sifat pekerjaan nya bukan termasuk dalam 

ruang lingkup PKWT. Dalam PKWTT dapat memberlakukan masa 

percobaan kepada karyawannya asal hal tersebut dituangkan didalam 

perjanjian kerja tertulis atau apabila perjanjian kerjanya bersifat lisan masa 

percobaan harus dicantumkan dalam surat pengangkatan. Sebaliknya 

perjanjian tidak disebutkan masa percobaan dan hal tersebut juga tidak 

dicantumkan dalam pengangkatan, maka masa percobaan dianggap tidak 

ada. Adapun berakhirnya PKWTT adalah: 

a. Pekerja meninggal dunia (PKWTT tidak berakhir oleh meninggalnya 

pengusaha). 
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b. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan/penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

c. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama seperti 

bencana alam, kerusuhan sosial atau gangguan keamanan (pasal 61 

UUK). Perjanjian kerja waktu tertentu tidak berakhir oleh karena 

meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang 

disebabkan penjualan, pewaris, atau hibah. Bila terjadi pengalihan maka 

hak-hak karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali 

ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan asal tidak mengurangi hak-

hak karyawan. 

3. Perjanjian kerja dengan perusahaan pemborong lain (out sourcing) 

Yang belum banyak dipahami adalah perjanjian kerja borongan 

memang memungkinkan sebuah perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang berbadan hukum 

dengan cara membuat perjanjian pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja dibuat secara tertulis. Pekerja yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 

b. Dilakukan secara perintah langsung dan tidak langsung dari pemberi 

kerjaan. 

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. 



 

55 
 

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

Perlindungan dan syarat-sayarat kerja bagi pekerja pada 

parusahaan pemborong sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan 

dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Yang mesti 

diperhatikan, apabila ketentuan sabagai badan hukum atau tidak 

dibuatnya perjanjian tertulis, tidak dipenuhi maka demi hukum status 

hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan 

pekerjaan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan 

perusahaan pemberi pekerjaan ( Pasal 64-65 UUKK). Dengan segala 

konsekuensinya. 

4. Perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerjaan. 

Hubungan kerja lain yang biasa terjadi adalah hubungan pekerja 

dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP). PPJP harus berbadan 

hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan. Pekerja dari PPJP 

tidak boleh dipekerjakan pada bagian-bagian perusahaan yang berkaitan 

dengan proses produksi. Yang dapat dilakukan pada bagian-bagian 

penunjang seperti cleaning service, penyedia makanan karyawan, tenaga 

pengaman, jasa dipertambangan dan perminyakan serta penyediaan 

angkutan pekerja. Syarat untuk memepekerjakan karyawan dari PPJP 

adalah: 

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja dengan PPJP. 

b. Perjanjian kerja yang berlaku adalah PKWT. 
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c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab PPJP 

Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan PPJP, harus 

dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan. 


