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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tenaga Kerja

1. Definisi Tenaga Kerja Menurut Para Ahli

Untuk menafsirkan suatu istilah diperlukan sebuah keahlian

dan pemahaman yang mendalam. Pengertian terhadap istilah yang

terdapat didalam peraturan perundang-undangan pun dirumuskan

berdasarkan kumpulan pengertian yang dikemukakan ahli sehingga

dapat disimpulkan bahwa pendapat para ahli merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari perumusan pengertian suatu istilah. Berikut adalah

pengertian tenaga kerja yang dikemukakan beberapa ahli dibidang

ketenagakerjaan:

a. Andi Hamzah

Yang dimaksud tenaga kerja tidak hanya meliputi tenaga kerja yang

terikat dalam suatu jalinan bernuansa pekerjaan melainkan setiap

orang yang menggunakan pikiran maupun fisiknya sebagai alat

utama dalam melaksanakan proses produksi.

b. S. Arifin, Dian E. Rae, Charles P.R., Joseph

Faktor yang memiliki sifat yang sama (homogen) dalam suatu

negara namun memiliki sifat yang berbeda (heterogen) antar negara

merupakan definis dari tenaga kerja. Artinya, terdapat

kecenderungan persamaan antara tenaga kerja satu dengan yang

lainnya didalam suatu negara yang sama namun ketika tenaga kerja

tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja negara lain, maka akan
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ditemukan perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini disebabkan

oleh faktor kemampuan teknologi setiap negara yang berbeda1.

c. Prof Eeng Ahman dan Epi Indriani

Kedua ahli ekonomi ini mengartikan tenaga kerja sebagai semua

lapisan penduduk yang dianggap telah dapat dan sanggup menjalani

pekerjaan diwaktu terdapat suatu permintaan kerja.

d. Suparmoko dan Dr. Icuk Rangga Bawono

Golongan yang termasuk tenaga kerja ialah mereka yang telah

berusia cukup untuk menjalani pekerjaan, baik yang tengah berada

dalam hubungan kerja, yang tengah mencari pekerjaan, maupun

mereka yang melaksanakan kegiatan lain yang tidak memiliki

hubungan dengan suatu kegiatan pekerjaan seperti: kuliah,

kepengurusan rumah tangga, sekolah, dsb. Artinya yang menjadi

faktor penentu sebagai tenaga kerja ialah usia dari seseorang.

2. Definisi Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang

Berdasarkan UU KTK Indonesia Pasal 1 angka 2,

mendefinisikan tenaga kerja sebagai tiap-tiap entitas yang telah

memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk

memperoleh suatu barang maupun jasa yang dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat2.

1 Sjamsul Arifin, et al., ed., Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi
Indoneisa, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 18-19.

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2.
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B. Tinjauan Umum Perusahaan Penanam Modal Asing

1. Pengetian Perusahaan

Istilah perusahaan merupakan hasil pengembangan dari istilah

pedagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk

selanjutnya disebut WvK, Wetboek van Koophandel) yang dianggap

memiliki pengertian yang terlalu luas. Penyempitan dan penyempurnaan

pengertian perusahaan merupakan hasil dari penyimpulan pendapat

berbagai ahli seperti:

a. Abdulkadir Muhammad

Istilah perusahaan mengacu pada tempat berlangsung dan

berkumpulnya faktor-faktor yang diperlukan untuk kegiatan

produksi meliputi segala perbuatan yang dilakukan oleh badan

hukum atau badan usaha dalam melangsungkan kegiatan usahanya.3

b. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo

Perusahaan ialah oraganisasi yang melakukan kegiatan produksi

dengan memanfaatkan serta mengatur sumber ekonomi yang ada

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

dengan cara yang menguntungkan.

c. Ronald J. Erbert dan Ricky W. Griffin

Yang dimaksud perusahaan ialah organisasi yang menjalankan

kegiatan untuk memperoleh produk yang dalam bentuk barang atau

jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba karenanya.

3 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti, 1993), hlm. 8.
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d. Komar Andasasmita

Perusahaan adalah setiap entitas yang bekerja secara terorganisir,

saling berkaitan, dan bersifat terbuka untuk melakukan kegiatan

dengan standar tertentu guna mencapai keuntungan.

e. Prof. Molengraaff

Jika ditinjau dari segi ekonomi, Molengraaff mengartikan

perusahaan sebagai suatu tindakan yang kerap dilakukan dengan

terus menerus yang ditujukan untuk menjual suatu barang, membuat

perjanjian-perjanjian ekonomi dengan pihak lain, dan memindah

tangankan barang-barang untuk memperoleh penghasilan karenanya.

f. Sri Redjeki Hartono

Perusahaan adalah aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan

atau tidak terputus-putus, tidak melanggar aturan atau hukum yang

tengah berlaku, serta ditujukan untuk memperoleh laba yang akan

dipergunakan untuk diri sendiri maupun pihak lain.

Definis-definisi yang diberikan oleh para ahli itu kemudian

menjadi dasar pembentukan definisi perusahaan dalam undang-undang

yang berlaku maupun pernah berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Pasal 1 huruf b)

Tiap-tiap kegiatan dagang atau usaha lain yang sifatnya

berkelanjutan serta didirikan, melangsungkan kegiatannya, serta

berdomisili didalam wilayah jurisdiksi Indonesia disebut sebagai

perusahaan.
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b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Pasal 1 angka 4)

Tiap-tiap kegiatan dagang atau usaha lainnya yang dijalankan oleh

perorangan atau persekutuan dalam berbagai bentuk yang

menjalankan kegiatan dengan tujuan memperoleh untung atau tidak

adalah definisi dari perusahaan.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (Pasal 1 angka 1)

Tiap-tiap kegiatan dagang atau usaha lain yang dilaksanakan dengan

sifat permanen dan berkelanjutan guna mendapatkan laba yang

berbentuk uang yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan

hukum yang kedudukannya ada di wilayah jurisdiksi negara

Indonesia ialah perusahaan.

d. UU KTK Indonesia (Pasal 1 angka 6)

Perusahaan didefinisikan sebagai tiap-tiap kegiatan dagang atau

usaha lain baik yang bergerak dibidang sosial maupun bidang lain

yang bentuknya berupa badan hukum atau non-badan hukum,

dilaksanakan oleh orang perorangan ataupun perseketuan, serta yang

dimiliki oleh badan swasta atau maupun negara dimana kegiatan

usaha tersebut memanfaatkan tenaga pekerja atau buruh dalam

prosesnya dan memberikan imbalan maupun upah terhadap

pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja yang bersangkutan.
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Melaui pengertian dan definisi diatas, dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa yang dimaksud perusahaan ialah tiap-tiap kegiatan

dagang yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan demi

kesejahteraan sendiri maupun orang lain.

2. Pengertian Modal

Modal secara awam sering diartikan sebagai uang yang

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional dari suatu

usaha atau hasil produksi yang dapat dipergunakan untuk proses

produksi lebih lanjut. Namun, seiring perkembangan zaman, makna dari

modal tidak lagi physical oriented seperti pengertian sebelumnya.

Modal dimasa sekarang tidak hanya sebatas uang melainkan benda

lainnya. Berikut beberapa pengertian modal menurut para ahli4:

a. Eugen Schwiedland

Modal memiliki arti yang luas karena ia dapat berwujud dalam

beberapa bentuk baik bentuk uang (geldkapital) maupun bentuk

benda seperti produk yang hendak dijual, mesin produksi, dsb.

b. Eamonn Butler dan J. von Komorzynsky

Modal merupakan sebuah kekuasaan yang dimiliki pemilik modal

terhadap barang modal yang belum dimanfaatkan dalam proses

produksi.

c. John Bates Clark

4 Ardiprawiro, Dasar Manajemen Keuangan, (Depok: Universitas Gunadarma, 2015), hlm. 82-83.
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Modal perlu dibedakan atas modal yang berbentuk barang dan

modal yang berbentuk uang (kapital). Kapital merupakan modal

yang relatif bersifat permanen atau jarang mengalami perubahan

sedangkan modal berbentuk barang merupakan modal yang

cenderung berganti-ganti mengikuti perkembangan produksi atau

kebutuhan zaman. Jika dianalogikan, maka kapital dapat dikatakan

seperti air terjun yang tetap sedangkan modal berbentuk barang ialah

tetesan-tetesan air dalam air terjun tersebut yang selalu bergerak.

d. Prof. Meij

Modal dan barang modal adalah hal yang berbeda. Modal

merupakan keseluruhan benda yang dijadikan sebagai modal

kemudian dimasukan dalam neraca kolum debit sedangkan barang

modal merupakan seluruh benda penunjang kegiatan produksi

dalam suatu perusahaan guna memperoleh penghasilan.

e. Prof. A. Bakker

Modal adalah barang-barang yang berupa modal konkret penunjang

suatu perusahaan yang berada pada kolum debit serta nilai tukar dari

benda yang termasuk kategori barang modal yang dimaksud yang

dicatatkan pada kolum kredit.

3. Tinjauan Umum Penanaman Modal

a. Definisi Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi ialah terjemahan bahasa

Indonesia dari istilah investment yang berarti segala bentuk

penanaman uang, aset, maupun benda lain yang memiliki nilai
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ekonomis kedalam suatu kegiatan usaha ataupun proyek tertentu

dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Pentingnya

kegiatan penanaman modal bagi perkembangan suatu negara

membuat para ahli meninjau bidang ini lebih dalam. Berikut ialah

pengertian penanam modal yang dikemukakan oleh ahli-ahli

ekonomi terkemuka:

1) F.K. Reilly dan K. C. Brown

Penanaman modal ialah komitmen untuk menempatkan serta

mengikatkan aset pada kegiatan tertentu untuk beberapa

waktu kedepan dengan tujuan untuk memperoleh

kompensasi terhadap pengorbanan yang telah dikeluarkan

oleh penanam modal (investor). Pengorbanan yang

dimaksud ialah: a) Terikatnya aset yang dimiliki terhadap

pihak lain dalam waktu tertentu; b) Efek yang dialami karena

peningkatan atau penurunan tingkat inflasi selama aset

penanam modal terikat; c) Tidak adanya kepastian terhadap

pendapatan yang akan diperoleh penanam modal dimasa

yang akan datang.

2) Sadono Sukirno

Penanaman modal ialah kegiatan melakukan pembelian

barang-barang yang dapat menjadi modal dari suatu

perusahaan termasuk kedalam barang-barang atau alat

penunjang proses produksi serta jasa-jasa yang diperlukan

dalam menjalankan usaha perusahaan yang bersangkutan.
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3) James C. Van Horne

Yang dimaksud penanaman modal ialah kegiatan yang

memanfaatkan yang ada pada sang penanam modal saat ini

dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah hasil berupa

barang ataupun pendapatan dikemudian hari.

4) Fitzgerald

Penanaman modal adalah suatu usaha untuk menghasilkan

barang modal tertentu dengan menarik sumber dana yang

ada pada saat ini agar barang modal yang dihasilkan saat ini

dapat menjadi aliran produk yang baru.

5) Henry Simamora

Investasi atau penanaman modal merupakan harta

perusahaan yang dimanfaatkan untuk mendorong tingkat

pertumbuhan nilai kekayaan perusahaan secara keseluruhan

(seperti deviden, royalti, dsb.), peningkatan apraisal, atau

keuntungan lain yang dapat diperoleh melalui pemanfaatan

harta awal.

6) Sunariyah

Kegiatan menanam modal ialah kegiatan memanfaatkan aset

yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu yang

cenderung lama dengan harapan dapat untuk memperoleh

profit darinya dikemudian hari.

Kemudian daripada itu, peraturan perundang-undangan

Indonesia juga memberikan pengertian terhadap penanaman modal
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untuk menghindari salah tafsir ataupun multitafsir bagi setiap

penanam modal yang menanamkan modalnya diwilayah jurisdiksi

Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) yang

merupakan hasil integrasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut

UUPMA)dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk selanjutnya disebut

UUPMDN). Pasal 1 angka 1 UUPM menerangkan bahwa yang

dimaksud penanaman modal ialah tiap aktivitas yang berkaitan

dengan menanam modal dalam wilayah jurisdiksi Indonesia tanpa

membedakan bahwa modal yang ditanamkan berasal dari penanam

modal dalam negeri ataupun dari penanam modal luar negeri (asing).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penanaman modal

ialah kegiatan yang memenuhi unsur-unsur dibawah:

1) Istilah modal tidak hanya mencakup modal yang berupa

uang, melainkan dapat berupa segala jenis barang baik yang

konkret maupun barang yang tidak kasat mata seperti aktiva

2) Tujuan dilakukan kegiatan tersebut ialah untuk memperoleh

keuntungan yang dapat mengkompensasi pengorbanan yang

dikeluarkan penanam modal pada awal kegiatan dilakukan

atau setidaknya mempertahankan nilai yang sama sehingga

penanam modal tidak rugi;
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3) Penanaman modal dilakukan dalam wilayah yurisdiksi

Indonesia;

4) Sumber penanaman modal dapat berasal dari dalam wilayah

Indonesia (dalam negeri) atau luar wilayah Indonesia (asing).

b. Jenis Penanaman Modal

Kegiatan investasi atau penanaman modal dibedakan

secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis di Indonesia

berdasarkan sumber modalnya, yakni Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut ialah

uraian mengenai PMDN dan PMA berdasarkan aturan perundang-

undangan di Indonesia:

1) PMDN

Pasal 1 angka 2 UUPM memberikan pengertian

yang sangat umum terhadap PMDN. UUPM menyebutkan

bahwa yang dimaksud PMDN ialah kegiatan menanamkan

suatu modal yang bersumber dari dalam negeri untuk

menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Berikut

ialah poin-poin penting dari penanaman modal jenis PMDN:

a) Terdapat kegiatan memasukan modal, hal ini

ditujukan untuk menjalankan suatu usaha dalam

wilayah Indonesia yang mana sumber modal berasal

dari negara Indonesia sendiri (Pasal 1 angka 2 UUPM)

b) Adanya pihak yang memasukan modal dari dalam

Indonesia, penanam modal atau investor dapat

Helen Andriyani. Tinjauan Perjanjian Kerja Perusahaan Penanam Modal Asing (PT. ASUS Technology Indonesia Batam). 
UIB Repository©2019



20

Universitas Internasional Batam

berupa orang yang memiliki kewarganegaraan

Indonesia, segala badan usaha yang melakukan

kegiatan dagang di Indonesia, pemerintah pusat yang

dalam hal ini mewakili negara (Indonesia), maupun

pemerintah daerah yang mewakili nama daerah

(Pasal 1 angka 5 UUPM);

c) Terdapat modal yang berasal dari dalam Indonesia,

artinya modal yang dimasukan merupakan modal

kepunyaan dari orang yang berkewarganegaraan

Indonesia ataupun badan usaha Indonesia. (Pasal 1

angka 9 UUPM)

2) PMA

UUPM Pasal 1 angka 3 mendefinisikan PMA

sebagai kegiatan menanamkan modal dalam wilayah negara

Indonesia guna menjalankan kegiatan usaha tertentu baik

yang modalnya secara keseluruhan berasal dari penanam

modal luar negeri maupun yang secara patungan dengan

penanam modal yang berasal dari Indonesia sendiri. Berikut

poin-poin penting penanaman modal jenis PMA:

a) Kegiatan pemasukan modal dilaksanakan dengan

modal yang bersumber dari penanam modal asing

ataupun hasil patungan dengan penanam modal yang

berasal dari Indonesia (Pasal 1 angka 3 UUPM)
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b) Terdapat pihak pemasok modal yang berasal dari luar

Indonesia, baik itu orang perorangan

berkewarganegaraan asing, badan usaha asing,

ataupun negara lain yang diwakili oleh

pemerintahnya masing-masing (Pasal 1 angka 6

UUPM);

c) Adanya modal yang seluruhnya atau sebagian

dimiliki oleh orang perorangan berkewarganegaraan

asing, segala badan usaha asing, ataupun negara

asing (Pasal 1 angka 8 UUPM).

C. Tinjauan Umum Pihak-Pihak dalam Hubungan Kerja

1. Tinjauan Umum Pekerja

Pada masa penjajahan Belanda, pekerja dikenal dengan 2

istilah yang dipisahkan menurut derajat dan sifat pekerjaan mereka,

yakni: blue collar dan white collar. Blue collar merujuk pada buruh atau

pekerja yang berkecimbung dalam pekerjaan yang tergolong kasar

seperti kuli bangunan, tukang, serta mandor sedangkan white collar

merujuk pada pegawai yang bekerja pada kantor pemerintahan Belanda.

Penggolongan ini diberlakukan oleh Belanda guna memastikan terdapat

kesenjangan dan perseteruan antara sesama bangsa pribumi yang
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diakibatkan perbedaan perlakuan dan hak yang diberikan berdasarkan

golongan pekerjaannya5.

Setelah berhasil memplokamirkan kemerdekaannya,

pemerintah berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dan menegakan

perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat dengan

mengeluarkan undang-undang yang berkaitan. Bidang ketenagakerjaan

pun menjadi salah satu bidang yang diperhatian pemerintah sehingga

pada tahun 1948, tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan,

pemerintah mengeluarkan Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-

Undang Kerja Tahun 1948. Namun dalam peraturan tersebut belum

mampu mengayomi kebutuhan pekerja dengan baik karena masyarakat

terbiasa mengecap istilah buruh sebagai orang-orang dengan golongan

rendah. Pada Kongres Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang ke-dua

di tahun 1985, Departemen Tenaga Kerja pemerintah berusaha

mengganti istilah buruh dengan kata pekerja demi menyamaratakan hak

setiap warga agar tidak terbatas pada jenis pekerjaan belaka. Niat

pemerintah ini disampaikan dalam Kongres Federasi Buruh Seluruh

Indonesia (FBSI) ke-dua pada tahun 1985. Namun pada kenyataannya,

rezim orde baru baru banyak mengintervensi dan menekan para pekerja

sehingga konotasi negatif semakin melekat pada istilah buruh.

Presiden Soeharto, pemimpin masa orde baru yang terkenal

tertutup terhadap aspirasi masyarakat bahkan secara terang-terangan

menyatakan bahwa hak kodrat setiap orang yang dijalankan

5 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 3.
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat diterapkan di negara

Asia karena secara kultur, bangsa Asia tidak memiliki kebebasan untuk

mengkritisi pemimpinnya. Sebaliknya, bangsa Asia memiliki kewajiban

untuk menghormati pemimpinnya. Menurut Soeharto, sebagai kepala

keluarga bangsa Indonesia, ialah yang paling paham mengenai

kebijakan yang diperlukan oleh anggota keluarganya 6 . Soeharto

mengekang hak buruh dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan

Koordinasi Stabilitas Nasional nomor 02/Satnas/XII/1990 dan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342/Men/1986 yang

menegaskan bahwa segala sengketa perburuhan harus diselesaikan

melalui pengadilan militer. Bagi buruh yang kritis, maka ia harus

menghadapi risiko penangkapan dari pihak militer. Salah satu penyuara

hak buruh yang bernasib naas ialah Marsinah. Marsinah merupakan

salah satu buruh PT. Catur Putera Surya (CPS) yang memimpin mogok

ditahun 1993. Selain Marsinah, terdapat 12 buruh lain yang turut

memimpin aksi mogok. Berkat kepiawaian para buruh dalam

bernegosiasi, mereka berhasil membuat pihak CPS menyetujui tuntutan

yang diminta, termasuk menaikan upah buruh sesuai dengan nilai

minimal yang ditetapkan pemerintah pada masa itu serta berjanji tidak

akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada buruh yang

mengikuti aksi mogok. Namun, pemerintah melihat gerakan ini sebagai

ancaman. Pemerintah berpendapat bila setiap buruh mengikuti jejak

6 Leena Avonius dan Damien Kingsbury, ed., Human Rights in Asia: A Reassessment of The Asian
Values Debate, (United States: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 99.
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Marsinah, maka cepat atau lambat para buruh akan menekan pengusaha

yang seharusnya berkedudukan sebagai kepala keluarga sehingga pihak

militer kemudian memaksa 12 buruh tersebut untuk mengajukan surat

pengunduran diri dari CPS. Mengetahui hal tersebut, Marsinah tidak

berdiam diri. Ia pun berangkat ke Surabaya untuk meminta bantuan

saudaranya yang bekerja di kejaksaan Surabaya. Namun ditengah

perjalanan, ia dibunuh dengan keji. Kasus ini kemudian menjadi titik

kelam dalam sejarah hak buruh Indonesia.

Untuk merubah presepsi masyarakat terhadap istilah buruh,

pemerintah kemudian menyandangkan istilah pekerja dan buruh dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh. Kemudian pada tahun 2003, dikeluarkan peraturan yang secara

spesifik membahas tentang keternagakerjaan dalam bentuk undang-

undang, yakni: UU KTK Indonesia. Sejak saat itulah peristilahan buruh

atau pekerja memperoleh suatu kepastian hukum dengan memberikan

pengertian terhadap buruh atau pekerja pada Pasal 1 angka 3, dijelaskan

bahwa ialah setiap entitas yang menjalani suatu pekerjaan dan oleh

karena pekerjaan tersebut memperoleh suatu imbalan atau upah disebut

sebagai pekerja atau buruh.

2. Tinjauan Umum Pemberi Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja atau buruh mengikuti

dan tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak pemberi kerja.

UU KTK Indonesia sendiri memberikan definisi pemberi kerja sebagai

perorangan, badan, pengusaha, maupun badan usaha dengan bentuk lain
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yang memberikan pekerjaan terhadap tenaga kerja dan memberikan

imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Melalui definisi tersebut,

penulis dapat menjabarkan unsur-unsur dari pemberi kerja sebagai

berikut:

a. Pemberi kerja ialah pengusaha.

Pengusaha yang dimaksud memiliki 3 kategori, yakni: 1. Orang,

kelompok, maupun badan usaha yang melaksanakan suatu kegiatan

dagang miliknya sendiri; 2. Orang, kelompok, maupun badan usaha

yang melaksanakan suatu kegiatan dagang yang bukan miliknya;

dan 3. Orang, kelompok, maupun badan usaha yang berkedudukan

di Indonesia untuk mewakili pengusaha yang termasuk kategori poin

1 dan 2.

b. Pengusaha menugaskan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam menjalin hubungan kerja, setiap buruh atau pekerja akan

diamanatkan suatu pekerjaan kepada pekerja untuk diselesaikan

secara bertanggung jawab.

c. Pengusaha memberikan imbalan atas pekerjaan yang diselesaikan

Setelah pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh pihak pekerja

sebagaimana kesepakatan awal dijalinnya hubungan kerja, maka

pihak yang memberikan pekerjaan wajib memberikan sesuatu

sebagai timbal balik baik dalam bentuk upah maupun bentuk lainnya.
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D. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian

Hukum mendefinisikan ikatan janji sebagai perbuatan untuk

mengikatkan diri seseorang dengan satu atau lebih pihak lain. Namun

untuk dapat lebih memahami lebih dalam mengenai pengertian

perjanjian, perlu ditelusuri dari pengertian yang diberikan oleh para ahil:

a. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian merupakan sebuah hubungan yang terjalin secara hukum

antara beberapa pihak yang mana hubungan yang dijalin

menyebabkan adanya pengaruh dalam bidang hukum pula.

b. Raden Subekti

Yang dimaksud sebagai perjanjian ialah situasi yangmana satu pihak

mengutarakan janji kepada pihak lain dan begitupun sebaliknya

guna melakukan suatu perbuatan.

c. Prof. Dr. W. Prodjodikoro

Perjanjian ialah suatu hubungan yang terjalin secara hukum antara

lebih dari satu pihak karena adanya sebuah janji sehingga pihak yang

satu memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu dan pihak yang

lain memegang hak untuk menuntut pelaksanaan janji dari pihak

pertama tersebut.

d. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Tirtodiningrat

Yang dimaksud dengan perjanjian ialah tindakan hukum yang

dilaksanakan dengan melandaskannya pada sebuah persetujuan

yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang mana
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menghasilkan efek secara hukum sehingga hukum dapat

memaksakan terjadinya perbuatan hukum yang telah disepakati.

2. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian memiliki banyak turunan jenis perjanjian dan

perjanjian hubungan kerja merupakan salah satunya. Perjanjian yang

dikenal dengan sebutan arbeidsovereenkoms ialah satu pihak yang

bertindak sebagai buruh menundukkan diri pada perintah pihak lain

yang bertindak sebagai majikan dalam kurun waktu tertentu untuk

memperoleh imbalan. Pengertian perjanjian kerja kemudian semakin

diberi pengertian khusus dalam UU KTK Indonesia pada Pasal 1 angka

14, perjanjian hubungan kerja didefinisikan sebagai sebuah perjanjian

yang dibentuk antara dua pihak yang mana salah satu pihak bertindak

sebagai buruh atau pekerja sedangkan pihak lain bertindak sebagai

pemberi kerja yang berisikan syarat, hak, dan kewajiban pelaksanaan

perjanjian kerja. Definisi dari perjanjian kerja kemudian ditelaah

kembali oleh para akademisi sebagai berikut:

a. Prof. Imam Soepomo

Perjanjian dimana buruh secara sukarela menyerahkan dirinya dan

tunduk untuk melaksanakan suatu aktivitas kerja yang diberikan

pihak lainnya guna memperoleh imbalan dan perjanjian yang mana

pihak pemberi kerja mengikatkan diri untuk menggunakan tenaga

buruh tersebut untuk menjalankan suatu pekerjaan dan

membayarnya dengan memberikan upah merupakan perjanjian kerja.

b. Prof. Subekti

Helen Andriyani. Tinjauan Perjanjian Kerja Perusahaan Penanam Modal Asing (PT. ASUS Technology Indonesia Batam). 
UIB Repository©2019



28

Universitas Internasional Batam

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibentuk oleh seorang atau

lebih pihak yang bertindak sebagai buruh dan seorang lainnya yang

bertindak sebagai majikan serta memiliki ciri bahwa dalam

perjanjian tersebut terdapat imbalan atau upah yang telah disepakati

diawal sehingga pihak yang bertindak sebagai majikan dapat

memerintahkan pihak buruh pekerjaan-pekerjaan yang harus

dilaksanakan dan diikuti oleh pihak buruh.

c. Abdoel Ridwan Halim

Yang dimaksud perjanjian kerja ialah perjanjian yang sifatnya

timbal balik sehingga antara para pihak (buruh dan pemberi kerja)

yang terikat dalam perjanjian wajib memenuhi klausul persyaratan

yang telah disepakati sebelumnya.

d. Wiwoho Soedjono

Secara sederhana, perjanjian kerja diartikan sebagai hubungan yang

terjalin antara penerima pekerjaan dengan pemberi kerja untuk

melaksanakan suatu pekerjaan.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan

penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian harus

mengandung beberapa unsur untuk dapat dikategorikan sebagai

perjanjian kerja. Adapun unsur-unsur yang dimaksud ialah sebagai

berikut:

a. Adanya pihak yang bertindak sebagai majikan
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Dalam hubungan yang terjalin berdasarkan perjanjian kerja, terdapat

salah satu pihak yang derajatnya diatas pihak lainnya yang disebut

sebagai pemberi kerja atau majikan yang berhak memberikan

perintah dan larangan terhadap buruh.

b. Pelaksanaan Kerja

Dalam perjanjian kerja, harus mengandung klausul-klausul

persyaratan pelaksanaan pekerjaan seperti jam kerja, tempat kerja,

tata cara pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Jangka Waktu

Suatu perjanjian harus memiliki batas waktu tertentu sebab

pekerjaan yang tidak memiliki batas waktu merupakan suatu praktik

perbudakan. Lama selesainya suatu perjanjian kerja dapat

ditentukan berdasarkan batas waktu selesainya suatu pekerjaan

maupun batas usia pensiun yang ditentukan oleh negara.

d. Imbalan

Imbalan disini berperan sebagai kontra prestasi dalam perjanjian

kerja. Imbalan dalam bentuk upah maupun bentuk lain wajib

diberikan oleh pemberi kerja terhadap buruh sesuai dengan

kesepakatan awal para pihak dalam perjanjian.

4. Jenis Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja berdasarkan UU KTK Indonesia dapat

dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Menurut Bentuk
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Berdasarkan bentuknya, perjanjian hubungan kerja dapat

dikategorikan dalam dua jenis, yakni: perjanjian kerja dalam bentuk

tertulis dan berbentuk tidak tertulis. Pada prinsipnya, perjanjian

hubungan kerja berlandaskan asas-asas hukum perdata sehingga

bentuk perjanjian seharusnya tidak wajib dilakukan secara tertulis

dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 UU KTK Indonesia yang

menyatakan bahwa perjanjian hubungan kerja dapat dibuat dalam

bentuk tertulis maupun lisan. Diperbolehkannya bentuk perjanjian

kerja secara lisan dilatar belakangi oleh pertimbangan pemerintah

terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam

sehingga pemaksaan pemberlakuan perjanjian dalam bentuk tertulis

sulit dilakukan secara nasional7.

Perjanjian yang dibentuk secara tertulis pada dasarnya

dilakukan guna bertindak sebagai alat bukti bahwa kesepakatan

antara para pihak perjanjian benar adanya jika suatu saat terjadi

sengketa. Perjanjian yang disajikan dalam bentuk tulisan juga lebih

menjamin kepastian pembagian tanggung jawab maupun hak dari

setiap pihak dalam perjanjian. Maka dari itu, perjanjian secara lisan

sebenarnya kurang menguntungkan terutama terhadap pihak buruh

yang kedudukannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

majikan atau pemberi kerja. Oleh sebabnya, pemerintah kemudian

mengharuskan beberapa jenis perjanjian dibuat dalam bentuk

7 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),
hlm. 53.
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tertulis guna melindungi hak buruh. Perjanjian yang dimaksud ialah:

perjanjian waktu kerja tertentu, perjanjian kerja antar wilayah atau

antar negara, serta perjanjian kerja laut.

b. Menurut Jangka Waktu

1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk selanjutnya disebut

PKWT)

PKWT ialah perjanjian kerja yang masa waktu

berlakunya terbatas pada jangka waktu tertentu. UU KTK

Indonesia mendefinisikan PKWT sebagai perjanjian yang

dibentuk oleh pekerja dan pemberi kerja guna menjalin suatu

hubungan yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kurun

waktu tertentu untuk buruh tertentu8. Diatur lebih lanjut pada

aturan pelaksananya, Peraturan Mentri Tenaga Kerja No.

KEP-100/MEN/VI/2004, dijelaskan bahwa bentuk

perjanjian berjenis PKWT tidak dapat digunakan pada setiap

jenis pekerjaan melainkan hanya digunakan terhadap

pekerjaan memiliki sifat tidak tetap, sementara, atau dapat

terselesaikan dalam waktu tertentu seperti pertambangan,

proyek perusahaan, dsb. Pekerjaan yang dapat dikategorikan

bersifat sementara ialah pekerjaan yang: 1. Pekerjaan yang

dapat sekali selesai; 2. Pekerjaan yang dapat terselesaikan

dalam waktu yang tidak terlalu panjang atau maksimal dapat

diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun; 3. Pekerjaan yang

8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, Pasal 56 ayat 2.
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memiliki ketergantungan pada musim seperti pekerjaan

perkebunan; dan 4. Pekerjaan yang masih dalam tahap

percobaan barang produksi baru, aktivitas baru, ataupun

barang produksi tambahan. Selain daripada itu, perjanjian

PKWT wajib disajikan dalam bentuk tulisan dan berbahasa

Indonesia sesuai dengan penegasannya pada Pasal 57 ayat 1

UU KTK Indonesia. Jika seandainya ketentuan dalam Pasal

57 ayat 1 dilanggar maka perjanjian PKWT secara hukum,

tanpa diperlukan tindakan apapun, akan berubah bentuk

menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.

Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (untuk selanjutnya disebut BW, Burgerlijk Wetboek)

pasal 1603 huruf e, jangka waktu PKWT terbagi menjadi:

a) PKWT yang jangka waktunya didasarkan pada suatu

perjanjian. Misal: pekerjaan yang berkaitan dengan

proyek perusahaan yang dapat terselesaikan dalam

kurun waktu kurang dari 3 tahun.

b) PKWT yang jangka waktunya ditentukan oleh norma

masyarakat dan hukum yang berlaku. Misal:

perjanjian hubungan kerja antara pemberi kerja

dengan seorang warga negara asing hanya dapat

dilakukan selama 5 tahun.

c) PKWT yang jangka waktunya ditentukan oleh

kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Misal: jangka
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waktu kerja bagi buruh yang pekerjaannya memanen

biji kopi hanya berlaku sepanjang masa panen biji

kopi.

Perjanjian PKWT memang hanya terbatas untuk

waktu tertentu namun dimungkinkan adanya perpanjangan

sebagaimana dibatasi pada Pasal 59 ayat 4, 5, dan 6:

a) Batas waktu berlakunya perjanjian PKWT maksimal

ialah dua tahun dan kurun waktu tersebut hanya dapat

diberikan tambahan sebanyak satu kali dengan batas

waktu maksimal satu tahun. Perpanjangan harus

dilakukan paling lama tujuh hari sebelum PKWT

awal berakhir.

b) Setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dilakukan, dapat diberikan tambahan kurun

waktu satu kali dengan jangka waktu maksimal dua

tahun dengan syarat perpanjangan hanya dapat

dilakukan setelah tiga puluh hari berakhirnya

perjanjian kerja semula.

2) Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (untuk selanjutnya disebut

PKWTT)

PKWTT ialah perjanjian kerja yang batas waktunya

tidak ditentukan secara pasti dalam perjanjian awal sehingga

pekerja yang menjalin hubungan kerja dengan perjanjian

jenis PKWTT disebut sebagai pekerja tetap. UU
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Ketenagakerjaan belum memberikan pengertian khusus

mengenai PKWTT, sehingga penulis merujuk pada

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 yang merupakan

aturan pelaksana PKWT dari UU KTK Indonesia. Pada pasal

1 angka 2 menjelaskan bahwa arti dari jenis perjanjian

PKWTT ialah perjanjian hubungan kerja yang dijalin buruh

dan pemberi kerja yang dilakukan dengan tujuan untuk

memiliki hubungan tentang pekerjaan yang sifatnya

permanen. Kemudian diatur pada Pasal 1603q BW bahwa

jangka waktu PKWTT tidak diatur, baik oleh pemberi kerja,

dalam bentuk kontrak tertulis, maupun dalam peraturan

perundang-undangan sehingga ia dipandang sebagai

hubungan kerja yang terjalin dalam jangka waktunya tidak

tentu.

Berbeda dengan PKWT, dalam perjanjian jenis

PKWTT tidak dipersyaratkan untuk dibuat dalam bentuk

tertulis sehingga berdasarkan penalaran a contrario,

perjanjian jenis PKWTT dapat dibentuk dalam bentuk lisan

maupun tertulis. Selain itu, untuk pekerjaan yang

menggunakan PKWTT, dapat dicantumkan persyaratan

mengenai masa percobaan dengan batas maksimal masa

percobaan tiga bulan lamanya. Hal ini disebabkan karena

sifat dari pekerjaan yang dijanjikan PKWTT ialah pekerjaan
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yang bersifat tetap. Namun, untuk PWTT yang dibuat secara

lisan, maka pemberi kerja diwajibkan untuk membuat surat

yang berisikan penyataan pengangkatan sang buruh untuk

menjalankan menjalankan pekerjaan sebagaimana diatur

dalam Pasal 63 ayat 1 UU KTK Indonesia. Surat

pengangkatan yang dimaksud setidak-tidaknya harus

berisikan: nama serta detail mengenai domisili buruh pada

saat perjanjian hubungan kerja dijalin, tanggal buruh yang

bersangkutan mulai menjalankan tugas sebagai buruh dari

pemberi kerja, keterangan mengenai pekerjaan yang harus

dilakukan oleh buruh, serta kesepakatan nilai upah atau

imbalan yang telah diperjanjikan9.

5. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah perjanjian dapat disebut memiliki nilah sah bila dalam

perjanjian tersebut telah terpenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur

dalam hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan jenis

perjanjiannya. Begitu pula dengan perjanjian hubungan kerja. Terdapat

2 syarat yang perlu terpenuhi agar perjanjian hubungan kerja dapat

dikategorikan sebagai perjanjian yang sah:

a. Syarat Materiil

Syarat materiil dari perjanjian kerja merupakan hasil adopsi

dari syarat sah perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal

9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, Pasal 63 ayat 2.
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1320 BW. Hasil adopsi tersebut kemudian digunakan untuk

merancang Pasal 52 UU KTK Indonesia yang menerangkan bahwa

didalam perjanjian hubungan kerja yang dibentuk harus berdasarkan:

1. Persetujuan antara para pihak akan suatu hal; 2. Kemampuan

untuk bertanggung jawab atau kecakapan pihak yang terikat dalam

perjanjian untuk melakukan perbuatan hukum; 3. Rincian mengenai

jenis aktivitas atau kewajiban yang harus diemban oleh pihak

pelaksana perjanjian; dan 4. Aktivitas atau kewajiban yang

dimasudkan dalam poin sebelumnya yang dimasukan dalam

perjanjian tidak boleh melawan aturan hukum yang berlaku di

Indonesia, nilai norma susila dalam masyarakat; maupun

menganggu ketertiban masyarakat luas. Kedua syarat yang terurai

diawal disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan dengan

sifat dari pihak perjanjian sedangkan dua syarat kelanjutannya

disebut sebagai syarat obyektif karena berkaitan dengan hal utama

atau barang yang diperjanjikan 10 . Pelanggaran terhadap syarat

subyektif menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan namun

pelanggaran terhadap syarat obyektif akan menyebabkan perjanjian

tersebut secara hukum dianggat telah batal atau tidak pernah ada.

b. Syarat Formil

Syarat formil mengacu pada klausul-klausul yang perlu

dicantumkan dalam sebuah hubungan perikatan yang timbul karena

10 Much Nurachmad, Tanya Jawab Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing), (Jakarta:
Visimedia, 2009), hlm. 3.
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perjanjian. Untuk perjanjian hubungan kerja yang tertuang dalam

bentuk tertulis, syarat formil diatur dalam Pasal 54 UU KTK

Indonesia yang menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian yang

berkaitan dengan hubungan kerja setidak-tidaknya harus memuat:

1) Identitas dari perusahaan pemberi kerja, minimal: nama,

kedudukan, serta bidang usaha yang dijalankan perusahaan

yang bersangkutan

2) Identitas pihak yang terikat dalam perjanjian perusahaan

kerja, minimal: nama pekerja, jenis kelamin, usia, serta

domisili dari pekerja;

3) Keterangan mengenai jenis pekerjaan yang akan

dilaksanakan atau jabatan yang akan diemban oleh pekerja

dalam hubungan pekerjaan yang terjalin;

4) Keterangan mengenai lokasi pekerja tempat pekerja harus

melaksanakan pekerjaannya;

5) Kesepakatan mengenai jumlah gaji yang akan diterima

pekerja serta tata cara penyerahan gaji;

6) Uraian mengenai tindakan-tindakan yang wajib dipenuhi

serta imbalan yang berhak diterima baik oleh pemberi kerja

maupun pekerja;

7) Penegasan tanggal berlakunya dan batas waktu berakhirnya

perjanjian tentang pekerjaan yang bersangkutan

dilaksanakan;
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8) Keterangan mengenai lokasi serta waktu perjanjian

hubungan kerja dibentuk;

9) Tanda tangan dari kedua belah entitas yang terikat dalam

perjanjian hubungan kerja.

Selain daripada itu, perjanjian hubungan kerja yang

dibentuk juga harus diperhatikan agar klausul-klausul perjanjian

kerja yang dimasukan tidak menyimpang dari peraturan perusahaan,

perjanjian kerja sama, maupun norma dan hukum yang telah ada dan

berlaku pada saat perjanjian hubungan kerja tersebut dibentuk.

Setelah klausul perjanjian yang berhubungan denga pekerjaan itu

mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian yang

bersangkutan harus dibuat dalam minimal dua rangkap: satu rangkap

dipegang oleh pemberi kerja dan satu rangkap lagi dipegang oleh

pekerja, dan kedua rangkap perjanjian tersebut memiliki kekuatan

pembuktian yang sama.

Untuk perjanjian hubungan kerja yang dibuat dalam bentuk

lisan, maka dalam surat pengangkatan paling minimal wajib memuat:

1. Identitas (minimal nama serta domisili pekerja); 2. Tanggal

pekerja mulai secara resmi menjalankan pekerjaan yang

diamanatkan; 3. Jenis atau bidang pekerjaan yang akan dijalankan

pekerja; 4. Besar nilai imbalan yang akan diperoleh oleh pekerja.

6. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian sebagai perbuatan hukum yang mengikatkan diri

seseorang dengan pihak lain merupakan sesuatu yang tidak kekal. Setiap
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perjanjian yang dibuat akan berakhir pada suatu titik waktu tertentu.

Berakhirnya suatu perjanjian kerja sendiri tidak tergantung masa hidup

pengusaha maupun pengalihan perusahaan sebab, sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 61 ayat 2 UU KTK Indonesia. Hubungan

mengenai pekerjaan hanya dapat diakhiri oleh penyebab-penyebab

berikut:

a. Pekerja yang terikat perjanjian telah meninggal dunia

b. Masa berlaku dari perjanjian hubungan kerja yang disepakati telah

berakhir;

c. Terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap baik dari

pengadilan maupun lembaga yang khusus dibentuk untuk

menyelesaikan sengkat mengenai hubungan industrial;

d. Terjadinya situasi yang sebelumnya disepakati dalam peraturan

perusahaan, perjanjian hubungan kerja, ataupun perjanjian kerja

bersama, yang bila terjadi akan mengakhiri hubungan pekerjaan

yang tengah dilaksanakan.

Bagi hubungan kerja yang berakhir karena meninggalnya pihak

buruh, maka ahli warisnyalah yang memiliki hak untuk mendapatkan

hak-hak dari buruh yang meninggal tersebut sebagaimana telah diatur

dalam undang-undagn atau kesepakatan lain yang telah dijalin oleh para

pihak.
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