
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Pemberi Kerja  

Pemberi kerja merupakan orang perseorangan atau 

pengusaha maupun badan hukum atau badan-badan lainnya 

yang memberikan pekerjaan ataupun mempekerjakan pekerja 

dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain.1 

Pengusaha merupakan :2 

a. Suatu usaha yang dijalankan oleh seorang 

perseorangan atau persekutuan maupun badan usaha 

yang dimiliki oleh dirinya sendiri. 

b. Suatu usaha yang dijalankan oleh seorang 

perseorangan atau persekutuan maupun badan 

hukum yang bukan milik dirinya sendiri.  

c. Suatu usaha yang dijalankan oleh seorang 

perseorangan atau persekutuan maupun badan 

hukum yang berada di Indonesia mewakili 

perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah 

Indonesia.

1Ibid. Pasal 1 Angka 4. 
2Ibid. Pasal 1 Angka 5. 
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Perusahaan merupakan :3 

a. Setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum 

maupun tidak, dimiliki orang perseorangan atau 

dimiliki persekutuan maupun dimiliki oleh badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 

memberikan pekerjaan atau mempekerjakan tenaga 

kerja dengan memberikan upah atau imbalan dalam 

bentuk lain ;  

b. Usaha-usaha sosial dan usaha lainnya yang 

mempunyai seorang pengurus dan memberikan 

pekerjaan atau mempekerjakan tenaga kerja dengan 

memberikan upah imbalan dalam bentuk lain . 

2. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja dan Pekerja 

Tenaga kerja merupakan orang yang memiliki kemampuan 

dalam melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan 

suatu barang maupun jasa bagi diri sendiri maupun orang 

banyak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.4Sedangkan 

pekerja merupakan tenaga kerja yang bekerja di dalam 

hubungan kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja 

dengan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lainnya. 5 

Terdapat beberapa ahli yang mengartikan pengertian 

tenaga kerja, diantara lainnya ; 

3Ibid. Pasal 1 Angka 6. 
4Ibid, Pasal 1 Angka 2. 
5Ibid, Pasal 1 Angka 3. 
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a. Dr.A.Hamzah SH menyatakan bahwa tenaga kerja 

ialah "meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam 

maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi 

utamanya dalam proser produksi tenaga kerja itu 

sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran." 

b. Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) menyatakan 

bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu "produk 

yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang 

mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan 

pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah 

tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua 

hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: 

1) angkatan kerja (labour force) terditi atas 

golongan yang bekerja dan golongan 

penganggur atau sedang mencari kerja; 

2) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri 

atas golongan yang bersekolah, golongan yang 

mengurus rumah tangga, dan golonganlain lain 

atau menerima penghasilan dari pihak lain, 

seperti pensiunan dll." 

Berdasarkan pengertian yang telah diterapkan di atas maka 

penulis menyimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan seorang 

yang bekerja dengan menerima upah dalam melakukan 
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kewajibannya berupa pekerjaan yang telah diperjanjikan dengan 

pemberi kerja dan menerima haknya berupa upah didalam 

sebuah hubungan kerja yang telah diperjanjikan antara pemberi 

kerja dan pekerja baik perjanjian sebagai lisan maupun 

perjanjian secara tertulis. Untuk pekerja merupakan orang yang 

sudah memiliki sebuah pekerjaan atau sudah termasuk dalam 

golongan angkatan kerja, sedangkan untuk tenaga kerja 

merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan 

pekerjaan tetapi dengan menerima penghasilan dari pihak lain. 

Karena untuk tenaga kerja yang tidak termasuk dalam angkatan 

kerja tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. 

Pekerja dibagi menjadibeberapa jenis berdasarkan 

kemampuan pekerja dalam hal melaksanakan pekerjaannya, 

diantara lain; 6 

a. Tenaga kerja terdidik yaitu suatu tenaga kerja yang 

mempunyai keahlian atau keterampilan di bidang 

tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal 

dan informal. Contohnya : pengacara, dokter, guru, 

dan lain sebagainya. 

6Pengertian Tenaga Kerja, Jenis-Jenis &amp; Menurut Para Ahli | Artikelsiana. Di akses pada 

tanggal  29 Agustus. http://www.artikelsiana.com/2017/12/pengertian-tenaga-kerja-jenis-

jenis.html 

 

Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No.13 Tahun 2013 
Di Home Industry Sagu Bermerek Super Star C 
UIB Repository©2019



b. Tenaga kerja terlatih yaitu Personil Kerja yang 

dilatih tenaga kerja dengan keahlian di tertentu 

dengan melalui suatu pengalaman kerja. Kebutuhan 

tenaga kerja terampil diulang praktek sehingga 

menguasai skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan 

tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, 

dan lain sebagainya. 

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih 

merupakan Tenaga kerja terampil dan pekerja 

terampil dilatih untuk mengandalkan kekuatan 

sendiri. Contohnya pada : kuli, pelayan, dan lain 

sebagainya. 

Sehingga berdasarkan pembagian jenis pekerja diatas 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa jenis pekerjaan 

juga yang memisahkan golongan antar pekerja karena 

berdasarkan pemabagian jenis di atas bisa kita ketahui bahwa 

terdapat pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja 

terdidik, demikian untuk jenis pekerjaan bagi tenaga kerja 

terlatih maupun pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak terdidik 

dan tidak terlatih. Maka penggunaan jenis tenaga kerja itu 

berdasarkan keperluan perusahaan untuk menggunakan jenis 

tenaga kerja di atas. 
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3. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kerja 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana seorang 

atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain ataupun lebih. 

7Sedangkan menurut R Subekti mengartikan perjanjian 

merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau lebih 

memberikan janji kepada orang lain atau di mana antara kedua 

orang saling memberikan janji untuk malakukan sesuatu.8( 

Hukum Perjanjian ) 

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perjanjian 

merupakan suatu peristiwa yang melibatkan satu orang atau 

lebih dengan pihak lain dalam hal mengikatkan diri mereka 

dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak 

tersebut.  

Terdapat beberapa syarat sebagai ketentuan dalam hal 

syarat sahnya perjanjian tersebut diantara lain yaitu :9 

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan yang dimaksud dalam hal termasuk 

diperoleh tanpa ada unsur kekhilafan, penipuan 

maupun paksaan. Apabila terdapat ketiga unsur 

tersebut maka perjanjian tersebut tetap sah, tetapi 

7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 
8 R. Subekti. ( 1987 ) Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermasa. hal. 9 
9 Rini Pamungkasih, S.H. ( 2009 ). 101 Draf Surat Perjanjian ( KONTRAK ) . Yogyakarta:Gradien 

Mediatama. hlm. 10-11. 
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tidak sah ketika pihak yang dirugikan mengajukan 

pembatalan ke pengadilan. 

b. Kecakapan bagi mereka yang mengikatkan dirinya 

Cakap atau mampu dalam melakukan perbuatan 

hukum yang dimaksud ialah terhadap pihak yang 

mengikatkan diri pada perjanjian tersebut haruslah 

orang-orang yang dinyatakan sebagai subyek 

hukum. Orang yang dianggap tidak cakap 

merupakan orang-orang yang belum dewasa, orang 

yang ditaruh di bawah pengampuan maupun orang 

yang memiliki sakit ingatan. Terhadap orang yang 

belum cakap masih dapat melakukan perbuatan 

hukum dengan ketentuan bahwa orang tersebut 

harus diwakili oleh orang lain dalam perbuatan 

hukum tersebut. 

c. Suatu Hal Tertentu 

Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus memuat 

dengan jelas mengenai objek yang diatur dalam 

perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. 

Setidaknya harus memuat jenis objek yang 

diperjanjikan tersebut. Dengan contoh seandainya 

perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli 

sebuah mobil, maka di dalam perjanjian tersebut 
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setidaknya harus memuat tipe, merek, serta 

spesifikasi lainnya terkait dengan mobil tersebut di 

dalam perjanjian. 

d. Sebab atau Causa yang Halal 

Sebab atau causa yang halal berarti bahwa perjanjian 

tersebut dibuat tidak bertentangan dengan UU yang 

berlaku dan kesusilaan serta ketertiban umum. 

Apabila ketentuan ini dilanggar maka perjanjian 

tersebut dianggap batal demi hukum atau dengan 

kata lain bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak 

pernah ada. 

Selain dari syarat sahnya sebuah perjanjian terdapat juga 

beberapa asas-asas di dalam sebuah hukum perjanjian diantara 

lain yaitu ;10 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak ialah 

para pihak bebas dalam memilih apa saja yang akan 

diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian selama hal 

tersebut tidak bertentangan dengan UU yang berlaku 

dan kesusilaan serta ketertiban umum. 

b. Asas Konsensualisme 

10 Rini Pamungkasih, S.H. Ibid. hlm. 11-13 
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Yang dimaksud dengan asas ini ialah bahwa 

perjanjian terbentuk ketika adanya kata sepakat 

antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya 

terhadap perjanjian tersebut. Bentuk konsensualisme 

merupakan sebuah perjanjian yang dibuat dalam 

bentuk tertulis dan ti lengkapi dengan tanda tangan 

kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan kedua 

belah pihak terhadap perjanjian yang mengikat 

kedua belah pihak atas perjanjian yang ditanda 

tanganinya serta juga merupakan sebuah bukti atas 

sebuah peristiwa yang terjadi. 

c. Asas Kepastian Hukum 

Kepastian hukum berarti bahwa terhadap perjanjian 

yang dibuat dengan memenuhi syarat sahnya sebuah 

perjanjian maka perjanjian tersebut bersifat 

mengikat terhadap pihak di dalam perjanjian 

tersebut dan perjanjian tersebut berlaku sebagai UU 

bagi para pihak serta bersifat mengikat. Dan, untuk 

pihak ketiga, termasuk hakim harus menghormati isi 

dari perjanjian tersebut dan tidak mencampuri isi 

perjanjian atau dengan kata lain tidak menambah 

atau mengurangi isi perjanjian dan tidak mengurangi 

kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjian 
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tersebut. Karena kewajiban bagi para pihak di dalam 

perjanjian untuk menaati perjanjian tersebut, maka 

perjanjian tersebut tidak dapat di cabut kembali 

tanpa kesepakatan para pihak. 

d. Asas Kepribadian 

Kepribadian yang dimaksud dalam asas ini bahwa 

perjanjian tersebut hanya bersifat mengikat terhadap 

pihak yang menyepakati perjanjian tersebut dengan 

kata lain bahwa perjanjian bersifat pribadi berbeda 

dengan UU yang berlaku yang bersifat umum dan 

mengikat terhadap banyak orang. 

e. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan salah satu unsur penting 

dalam sebuah perjanjian, karena dengan adanya 

itikad baik dalam sebuah perjanjian. Sebab dalam 

pembuatan sebuah perjanjian harus bersifat tidak 

merugikan pihak lain. Ketika terjadi permasalahan 

dalam hal adanya kerugian atau ada pihak yang 

Wanprestatie telah melanggar ketentuan asas itikad 

baik. 

Akibat dari sebuah Hukum perjanjian merupakan adanya 

hal yang mengikat para pihak berupa hak dan kewajiban yang 
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harus dipenuhi sebagai akibat dari perjanjian yang telah 

disepakati oleh para pihak.11 

Perjanjian kerja merupakan sebuah perjanjian antara 

penerima kerja dengan pemberi kerja yang berisi ketentuan-

ketentuan maupun syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban 

para pihak.12(Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan) Di dalam 

KUHPerdata Pasal 1601a juga mengartikan pengertian 

perjanjian kerja bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah 

perjanjian di mana pihak pekerja mengikatkan dirinya untuk 

memberikan tenaganya kepada pihak pemberi kerja dengan upah 

atau imbalan dalam bentuk lainnya.13 

Terdapat juga beberapa ahli yang mengemukakan tentang 

pengertian perjanjian kerja, diantaranya:  

a. Menurut R. Iman Soepomo bahwa perjanjian kerja 

adalah : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di 

mana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk 

bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 

majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan 

buruh itu dengan membayar upah”. 

b. Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian 

perjanjian kerja, yaitu : “Perjanjian antara seorang 

“buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana 

11 Rini Pamungkasih, S.H. Ibid. hlm. 13 
12 UU No.13 Tahun 2003, Op.cit, Pasal 1 Angka 14 
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Op.cit, Pasal 1601 
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ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji 

tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu 

hubungan di peratas (bahasa Belanda 

dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan 

mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan 

perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang 

lain”.14 

c. Sedangkan menurut pendapat Sehat Damani ada 2 

(dua) unsur utama dalam perjanjian kerja, yaitu :15 

1) Para pihak (subjek) 

Subjek dalam hal ini adalah pekerja/ 

buruh pada satu pihak dan majikan/ pengusaha 

pada pihak lainnya. Jika dilihat dari aspek 

hukum perdata, maka semua orang berhak 

membuat atau menandatangani perjanjian 

termasuk perjanjian kerja, kecuali apabila 

undang-undang menyatakan sebaliknya. Untuk 

perjanjian kerja juga berlaku hal yang sama 

sedangkan mereka yang masih di bawah umur 

atau berada di bawah pengampunan, maka 

penandatanganan perjanjian akan diwakili oleh 

walinya.   

14 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977).  hlm. 63 
15 Sehat Damanik, 2006, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta:DSS Publishing, hlm.39. 

Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No.13 Tahun 2013 
Di Home Industry Sagu Bermerek Super Star C 
UIB Repository©2019



2) Hal-hal yang disepakati (objek) 

Objek tersebut mencakup kondisi dan 

syarat-syarat kerja, yang meliputi hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. Pada asasnya 

semua aturan yang dituangkan dalam 

perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam 

kenyataannya isi perjanjian kerja selalu dibuat 

dan ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha 

sehingga isinya cenderung memberatkan 

pekerja. 

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pengertian-

pengertian di atas bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah 

ikatan terhadap pekerja dan pemberi kerja dalam hal memenuhi 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan 

menjalankan apa yang telah disepakati sebelumnya yang 

tercantum dalam perjanjian kerja. 

Didalam pembuatan sebuah perjanjian kerja terdapat 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati atau yang menjadi syarat 

bagi pemberi kerja dan pekerja dalam membuat sebuah 

perjanjian kerja yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UU 
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Ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja harus dibuat 

berdasarkan pasal tersebut, diantaranya ;16 

a. Ada kesepakatan antarapara pihak dalam perjanjian 

kerja tersebut ; 

b. Cakap atau mampu dalam melakukan perbuatan 

hukum ; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan kepada pekerja 

; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan di atas bilamana huruf (a) dan (b) 

bertentangan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, 

sedangkan untuk huruf (c) dan (d) bertentangan dengan 

ketentuan dalam Pasal tersebut batal demi hukum. 17 

Selain dari syarat di atas terdapat ketentuan-ketentuan 

yang perlu ditaati dalam membuat perjanjian kerja terutama 

yang tertulis dengan syarat-syaratnya yang tercantum dalam 

Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian kerja 

yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :18 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

16 UU No.13 Tahun 2003, Op.cit. Pasal 52 
17Ibid. Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) 
18Ibid. Pasal 54 ayat (1)  
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b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat 

pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan yang diperjanjikan oleh 

pemberi kerja ; 

d. Tempat pekerja akan di tempatkan untuk melakukan 

pekerjaannya ; 

e. Besarnya upah yang diperjanjikan dan cara untuk 

pembayaran upah pekerja ; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

para pihak diperjanjikan dalam perjanjian kerjanya; 

g. Jangka waktu berlakunya perjanjian dari kapan 

mulai sampai kapan berakhirnya perjanjian kerja ; 

h. Lokasi dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. Tanda tangan pemberi kerja dan pekerja dalam 

perjanjian kerja. 

Untuk ketentuan di atas khususnya untuk huruf e dan f 

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku dan perjanjian kerja sama yang 

dibuat  serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perusahaan.19 

19Ibid. Pasal 54 ayat (2) dan (3) 
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4. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja dengan Waktu 

Terentu ( PKWT ) dan Perjanjian Kerja dengan Waktu 

Tidak Tertentu ( PKWTT ) 

Didalam Pasal 56 ayat (1) terdapat ketentuan dimana 

perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan ketentuan waktu, di 

dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat 

dengan klarifikasi waktu tertentu maupun dengan waktu tidak 

tertentu.20Pengertian untuk perjanjian kerja dengan waktu 

tertentu yang selanjutnya disebut PKWT ialah sebuah perjanjian 

kerja antara pemberi kerja dengan pekerja untuk mengikatkan 

diri antara kedua belah pihak dalam hubungan kerja dengan 

jangka waktu yang sudah ditentukan didalam perjanjian 

kerja.21Sedangkan pengertian perjanjian kerja dengan waktu 

tidak tertentu yang selanjutnya disebut dengan PKWTT ialah 

sebuah perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja 

untuk mengikatkan diri antara kedua belah pihak di dalam 

sebuah hubungan kerja dengan jangka waktu tidak tertentu atau 

bersifat tetap.22 

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis ingin 

menyimpulkan mengenai pengertian PKWT merupakan sebuah 

perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu sehingga pekerja 

20Ibid. Pasal 56 ayat (1) 
21 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. Kepmen No.100 Tahun 2004. Pasal 1 Angka 1 
22Ibid. Pasal 1 Angka 2 
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tersebut hanya bekerja bersifat sementara dalam rangka 

menyelesaikan perjanjian kerja yang telah diperjanjikan, 

sedangkan untuk PKWTT merupakan sebuah perjanjian kerja 

dengan jangka waktu tidak tertentu dengan kata lain pekerja 

tersebut bekerja dalam rangka jangka waktu yang panjang 

jikalau tidak ada halangan yang akan menyebabkan pemutusan 

hubungan kerja bagi pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya 

dalam perusahaan tersebut. 

Berikut terdapat perbedaan antara PKWT dan PKWTT 

antara lainyaitu : 

a. Mengenai Bentuk Perjanjian 

Untuk bentuk PKWTT dapat dibuat secara lisan 

maupun tulisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 

51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sedangkan untuk 

bentuk PKWT bersifat wajib dibuat dalam bentuk 

tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

huruf latin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 

ayat (1) UU Ketenagakerjaan.23 Akibat jika 

perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis 

maka dianggap sebagai PKWTT.Jika perjanjian 

tersebut dibuat dengan 2 bahasa ( Bahasa Indonesia 

dan bahasa asing ), ketika terjadi perbedaan dalam 

23 UU No.13 Tahun 2003. Op.cit. Pasal 57 ayat (1) 
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hal penafsiran maka yang menjadi pedoman ialah 

perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.24 

b. Mengenai Jangka Waktu Kerja 

Untuk PKWTT  ataupun perjanjian kerja yang 

bersifat tetap tersebut tidak memiliki jangka waktu 

atau tidak dibatasi jangka waktu serta berakhir 

ketika pekerja telah mencapai usia pensiun atau 

pekerja telah meninggal. Sedangkan untuk PKWT 

memiliki jangka waktu kerja selama-lama 2 tahun 

serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu 1 

tahun ataupun ketika pekerjaan yang dijanjikan telah 

selesai dilaksanakan pekerja. Setelah itu dapat 

mengalami pembaharuan perjanjian kerja paling 

sedikit 30 hari setelah berakhirnya perjanjian lama. 

c. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja 

Untuk Pemutusan hubungan kerja dengan PKWTT  

pemberi kerja wajib memberikan pesangon sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 UU 

Ketenagakerjaan sedangkan untuk pemutusan 

hubungan kerja dengan PKWT akibat berakhirnya 

perjanjian kerja, maka terhadap pekerja tidak ada 

pesangon, apabila akibat dari pemutusan hubungan 

24Ibid. Pasal 57 ayat (3) 
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kerja disebabkan oleh salah satu pihak yang 

memutuskan perjanjian kerja maka pihak yang 

memutuskan perjanjian kerja tersebut wajib 

memberikan ganti rugi sesuai dengan upah sisa 

sampai berakhirnya masa perjanjian kerja.25 

d. Mengenai Masa Percobaan 

Untuk PKWTT pemberi usaha dapat mencantumkan 

masa percobaan maksimal selama 3 bulan dalam 

perjanjian kerja berdasarkan Pasal 60 UU 

Ketenagakerjaan dengan membayar upah yang tidak 

lebih rendah daripada upah minimum.26sedangkan 

untuk PKWT, pemberi usaha tidak diperbolehkan 

mencantumkan masa percobaan berdasarkan Pasal 

58 UU Ketenagakerjaan. 27 

e. Mengenai Pencatatan 

Untuk PKWTT tidak diwajibkan untuk dicatatkan di 

instansi ketenagakerjaan sedangkan untuk PKWT  

diwajibkan untuk dicatatkan di instansi 

ketenagakerjaan.28 

 Terdapat ketentuan bentuk perjanjian kerja untuk PKWT  

harus dibuat sesuai dengan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan dimana 

25Ibid. Pasal 156  
26Ibid. Pasal 60  
27Ibid. Pasal 58 
28Ibid. Pasal 62 
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perjanjian tersebut harus memenuhi syarat tersebut dan tidak boleh 

bertentangan dengan pasal tersebut , yaitu ;29 

1) Bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dengan 

mengguanakan bahasa Indonesia dan huruf latin 

serta perjanjian kerja tersebut harus bersifat tertulis. 

2) Dalam hal PKWT yang dibuat tidak tertulis maka 

perjanjian kerja tersebut akan dinyatakan sebagai 

PKWTT.  

3) Seandainya perjanjian dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa asing. Maka ketika terjadi 

perbedaan penafsiran antara kedua perjanjian kerja 

tersebut. maka yang berlaku ialah perjanjian yang 

menggunakan bahasa Indonesia.  

4) Dalam PKWT tidak terdapat mengenai syarat masa 

percobaan kerja. Dalam hal tersebut jika 

dicantumkan masa percobaan kerja dalam PKWT, 

maka masa percobaan dalam perjanjian kerja 

tersebut dinyatakan batal demi hukum. 30 

5) PKWT tersebut tidak dapat digunakan atau dengan 

istilah lain digunakan untuk pekerjaan waktu tidak 

tertentu atau pekerjaan tetap. 31 

29Ibid. Pasal 57 
30Ibid. Pasal 58 ayat (2) 
31Ibid. Pasal 59 ayat (2) 
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Sehingga dengan ciri-ciri serta pengertian di atas 

mengenai PKWT bahwa untuk perjanjian kerja dengan waktu 

tertentu ialah sebuah perjanjian yang wajib bersifat tertulis 

berdasarkan Pasal 57 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Karena 

jikalau PKWT tidak dibuat dalam bentuk tertulis maka 

perjanjian tersebut tidak termasuk PKWT dan akan di anggap 

sebagai PKWTT.32 

Selain dari hal di atas, PKWT itu hanya dapat digunakan 

untuk pekerjaan dengan jangka waktu tertentu saja dan paling 

lama 2 tahun dan diperpanjang selama setahun dan untuk 

memperpanjang PKWT tersebut wajib diistirahatkan selama 30 

hari. Setelah istirahat ini, perusahaan diberikan 1 kali 

kesempatan terakhir untuk mengikatkan pekerja tersebut dengan 

waktu paling lama 2 tahun. 33 

Sedangkan untuk PWKTT terdapat penjelasan dalam Pasal 

60 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa untuk 

PKWTT diperbolehkan untuk menerapkan masa percobaan 

kerja didalam perjanjian kerja paling lama dengan jangka waktu 

3 bulan dan pemberi kerja atau pengusaha dilarang untuk 

memberikan upah dibawah upah minimum yang berlaku di 

daerah tersebut kepada pekerja.34 

32Ibid. Pasal 57 ayat (1) 
33Ibid. Pasal 59 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) 
34Ibid. Pasal 60 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam hal tersebut 

yang termasuk PKWT didalam Home Indsutry Super Star C 

merupakan pekerja yang bersifat musiman yang hanya 

diperjanjikan untuk melakukan proses memanen pokok sagu 

sehingga pekerja untuk dibidang tersebut merupakan pekerja 

yang termasuk dalam PKWT karena telah memenuhi beberapa 

syarat untuk termasuk kedalam PKWT, antara lain :  

1) Dalam hal pekerjaan yang bersifat musiman. 

2) Dalam hal pekerjaan yang bersifat sementara. 

3) Dalam hal pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu tidak melebihi 3 tahun. 

Selain dari pekerja yang bekerja dengan waktu tertentu, di 

dalam Home Industry Super Star C juga terdapat pekerja yang 

bekerja dengan waktu tidak tertentu yaitu HRD beserta dengan 

pekerja yang mengerjakan proses pembuatan tepung sagu yang 

termasuk dalam PKWTT ataupun bersifat tetap. Karena telah 

memenuhi syarat untuk termasuk kedalam PKWTT karena 

pekerja tersebut bekerja pekerjaan yang termasuk pekerjaan 

yang bersifat tetap atau sebaliknya dari PKWT dimana 

pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

pendek dan pekerjaan bersifat terus menerus. 
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5. Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja ialah berakhirnya hubungan 

kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu yang 

menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pemberi 

kerja dengan pekerja.35 

Selain dari pengertian di dalam UU Ketenagakerjaan, 

terdapat juga para ahli yang mendefinisikan pengertian PHK, 

diantara lain ; 

Menurut Manulang yang mengemukakan bahwa istilah 

PHK  dapat memberikan beberapa pengertian :36 

a. Termination, putusnya hubungan kerja karena 

selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah 

disepakati. 

b. Dismissal, putusnya hubungan kerja karena 

karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin 

yang telah ditetapkan. 

c. Redundancy, karena perusahaan melakukan 

pengembangan engan menggunakan mesin-mesin 

teknologi baru, seperti: penggunaan robot-robot 

indrustri dalam proses produksi, penggunaan alat 

berat yang cukup dioprasikan oleh satu atau dua 

35Ibid. Pasal 1 Angka 25 
36 Manulang, S. H. 1998. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka 

Cipta. hlm 16. 
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orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. 

Hal ini berakibatpada pengurangan tenaga kerja. 

d. Retrentchment, yang dikaitkan dengan masalah-

masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi yang 

membuat perusahaan tidak mampu memberikan 

upah kepada karyawannya. 

Maka berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa PHK secara sempit hanya karena berakhirnya hubungan 

antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan kalau 

ditinjau secara luas maka PHK harus dilihat dari alasan mengapa 

terjadinya pengakhiran dari hubungan kerja tersebut.  

Berikut ini merupakan alasan-alasan atau jenis-jenis 

penyebab terjadi PHK di dalam sebuah perusahaan ; 

a. Berakhirnya PKWT karena telah mencapai batas 

waktu perjanjian ataupun kewajiban yang 

diperjanjikan telah selesai dilaksanakan ; 

b. Pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan ; 

c. Pekerja ataupun pemberi kerja wanprestatie karena 

telah melakukan hal yang telah diatur dalam 

perjanjian bahwa perbuatan tersebut dilarang atau 

pun salah satu pihak melakukan sebagian saja dari 

hal yang telah diperjanjikan ataupun salah satu pihak 
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terlambat atau tidak melakukan sama sekali 

kewajibannya dalam perjanjian kerja tersebut ; 

d. Pekerja mengajukan pengunduran diri karena 

kesalahan pemberi kerja atau perusahaan ; 

e. Pekerja menerima PHK walaupun bukan karena 

kesalahan pekerja ; 

f. PHK Massal yang disebabkan karena perusahaan 

mengalami kerugian, force major, atau karena 

efisiensi ; 

g. Peleburan, penggabungan, perubahan status 

perusahaan ; 

h. Perusahaan jatuh pailit karena putusan pengadilan ; 

i. Pekerja meninggal dunia ; 

j. Pekerja mangkir lebih dari 5 hari dan telah dipanggil 

2 kali secara patut dan tetap tidak masuk kerja ; 

k. Pekerja jatuh sakit dalam jangka waktu panjang ; 

l. Pekerja memasuki usia pensiun ; 

Selain dari alasan-alasan atau jenis-jenis PHK, terdapat 

juga beberapa larangan PHK dengan arti pekerja tidak boleh di 

PHK karena alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 153 ayat 

(1) UU Ketenagakerjaan, antara lain ; 

"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan alasan : 

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena 

sakit menurutketerangan dokter selama waktu tidak 

Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No.13 Tahun 2013 
Di Home Industry Sagu Bermerek Super Star C 
UIB Repository©2019



melampaui 12 (dua belas) bulansecara terus-

menerus; 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan 

pekerjaannya karenamemenuhi kewajiban terhadap 

negara sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang 

diperintahkan agamanya; 

d. pekerja/buruh menikah; 

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur 

kandungan, ataumenyusui bayinya; 

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau 

ikatan perkawinandengan pekerja/buruh lainnya di 

dalam satu perusahaan, kecuali telahdiatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau 

perjanjiankerja bersama; 

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota 

dan/atau pengurus serikatpekerja/serikat buruh, 

pekerja/buruh melakukan kegiatan 

serikatpekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau 

di dalam jam kerja ataskesepakatan pengusaha, 

atau berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama; 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada 

yang berwajibmengenai perbuatan pengusaha yang 

melakukan tindak pidanakejahatan; 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, 

suku, warna kulit,golongan, jenis kelamin, kondisi 

fisik, atau status perkawinan; 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit 

akibat kecelakaan kerja,atau sakit karena hubungan 

kerja yang menurut surat keterangan dokteryang 

jangka waktu penyembuhannya belum dapat 

dipastikan." 

 

Jika PHK terjadi karena alasan-alasan yang ada di dalam 

Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka hal tersebut akan 

dinyatakan batal demi hukum dan pemberi kerja atau pengusaha 

diwajibkan untuk mempekerjakan kembali karyawan maupun 
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pekerja yang telah di PHK berdasarkan pada Pasal 153 ayat (2) 

UU Ketenagakerjaan. 

B. Landasan Yuridis 

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

a. Pasal 1601a  

 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak 

yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah 

perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu 

tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah." 

 

2. Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

a. Pasal 1 Angka 1 

"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya 

disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh denganpengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja 

tertentu" 

 

b. Pasal 1 Angka 2 

"Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya 

disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja yang bersifat tetap" 

 

c. Pasal 1 Angka 5 

"Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ". 

 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

a. Pasal 1 Angka 1 
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“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja.” 

 

b. Pasal 1 Angka 3 

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

 

c. Pasal 1 Angka 4 

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.” 

 

d. Pasal 1 Angka 5 

“Pengusaha 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; 

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.” 

 

e. Pasal 1 Angka 14 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” 

 

f. Pasal 1 Angka 25 

"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karenasuatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara 

pekerja/buruh dan pengusaha." 

 

g. Pasal 52 ayat 1 
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“Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

1) kesepakatan kedua belah pihak; 

2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

hukum; 

3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang undangan yang berlaku.” 

 

h. Pasal 54 

1) “Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang 

kurangnya memuat : 

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 dibuat; dan 

i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-

tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, dan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. 

3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang 

mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 

pekerja/buruh dan pengusaha masing masing 

mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.” 

 

i. Pasal 59 

1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat 

dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam 

waktu tertentu, yaitu : 

a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang 

sementara sifatnya; 
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b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 

dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling 

lama 3 (tiga) tahun; 

c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang 

masih dalam percobaan atau penjajakan. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 

diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat 

diperpanjang atau diperbaharui. 

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas 

jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling 

lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 

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

tahun. 

5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 

kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) 

hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir 

telah memberitahukan maksudnya secara tertulis 

kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 

dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 

30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu 

tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu 

tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan 

paling lama 2 (dua) tahun. 

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka 

demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu. 

8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.” 

 

j. Pasal 60 

1) “Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat 

mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 

(tiga) bulan. 

2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di 

bawah upah minimum yang berlaku.” 
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k. Pasal 61 

1) “Perjanjian kerja berakhir apabila : 

a) pekerja meninggal dunia; 

b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan 

atau penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, 

peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya 

hubungan kerja. 

 

2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya 

pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang 

disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 

3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-

hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha 

baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 

pengalihan yang tidak mengurangi 

hakhakpekerja/buruh. 

4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal 

dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri per-

janjian kerja setelah merundingkan dengan 

pekerja/buruh. 

5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris 

pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya se-

suai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama.” 

 

l. Pasal 88 

1) “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh. 

3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
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a) upah minimum; 

b) upah kerja lembur; 

c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan 

kegiatan lain di luar pekerjaannya; 

e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat 

kerjanya; 

f) bentuk dan cara pembayaran upah; 

g) denda dan potongan upah; 

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i) struktur dan skala pengupahan yang 

proporsional; 

j) upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

4) Pemerintah menetapkan upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi.” 

 

m. Pasal 156 

1) “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 

pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan 

atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima. 

2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : 

a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) 

bulan upah; 

b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; 

e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi 

kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan 

upah; 

g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 

h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan 

upah; 

Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No.13 Tahun 2013 
Di Home Industry Sagu Bermerek Super Star C 
UIB Repository©2019



i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 

(sembilan) bulan upah. 

 

3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

sebagai be-rikut : 

a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan 

upah; 

c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) 

bulan upah; 

d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan 

upah; 

e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) 

bulan upah; 

f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 

(tujuh) bulan upah; 

g) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 

(delapan) bulan upah; 

h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau 

lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah. 

 

4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 

a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum 

gugur; 

b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh 

dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh 

diterima bekerja; 

c) penggantian perumahan serta pengobatan dan 

perawatan ditetapkan 15% (lima belas 

perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang 

penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi 

syarat; 

d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama. 
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5) Perubahan perhitungan uang pesangon, 

perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan 

uang penggantian hak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.” 

 

n. Pasal  168 

1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja 

atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter 

tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah 

dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan 

tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena 

dikualifikasikan mengundurkan diri. 

2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

diserahkan paling lambat pada hari pertama 

pekerja/buruhmasuk bekerja. 

3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1)pekerja/buruh yang bersangkutan 

berhak menerima uang penggantian 

haksesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan 

uang pisah yangbesarnya dan pelaksanaannya diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama 

 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertukusomo, Kepastian Hukum adalah 

sebuah pegangan dimana suatu hal dapat menjadi kepastian atau 

jaminan dalam kewajiban menjalankan sebuah hokum dengan 

baik. 37 

37 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Rajawali Press. hlm  
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Menurut Gustav Radbruch, Kepastian Hukum terbentuk 

atas 4 hal yaitu :38 

a. Hukum itu positif (yang dimaksud dengan hokum itu 

positif ialah hokum adalah undang-undang) 

b. Hukum itu terbentuk dari hal-hal yang bersifat nyata 

atau memang merupakan fakta yang ada. 

c. Makna atau pengertian dari fakta harus jelas 

sehingga dapat menghindari kesalahan dalam 

pemaknaan dan juga untuk kemudahan pelaksanaan. 

d. Hukum positif tidak mudah berubah-ubah, memiliki 

posisi atau dasar pembentukan yang kuat. 

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis ingin 

mengambil kesimpulan mengenai teori kepastian hukum bahwa 

teori tersebut menitik beratkan bahwa hukum sendiri 

memberikan kepastian dan jaminan kepada orang dalam hal 

terjaminnya bagi seseorang mendapatkan keadilan sehingga 

hukum harus bersifat jelas dan tidak ambigu dengan tujuan 

menghindari kesalahan pemaknaan dan kemudahan bagi 

pelaksana tidak salah menafsirkan pengertian atau tujuan dari 

hukum tersebut sehingga dapat mempermudah pelaksanaan serta 

38MEMAHAMI KEPASTIAN (DALAM) HUKUM | NGOBROLIN HUKUM. Di akses pada 

tanggal  31 Agustus. https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-

dalam-hukum/ 
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mempermudah orang banyak dalam menafsirkan sebuah 

peraturan. 

Alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam 

penulisan ini disebabkan dengan adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan serta para pemberi kerja dan penerima kerja dalam 

hal ketenagakerjaan. Dengan demikian pemberi kerja dan 

penerima kerja dapat mengetahui secara jelas sehingga semua 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai 

dengan UU Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan yang 

lain yang berlaku. Karena akibat dari tidak adanya kepastian 

dalam hal ketenagakerjaan tidak saja hanya merugikan pemberi 

kerja melainkan juga merugikan penerima kerja. Sehingga tidak 

hanya mempermudah dalam hal mengerti tentang hukum, juga 

dapat menurunkan tingkat kesalahan bagi penerima kerja 

maupun pemberi kerja sehingga menurunkan tingkat kerugian 

bagi pemberi kerja maupun penerima kerja. 
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