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ABSTRAK 

 

Salah satu bagian dari ketenagakerjaan yang sering digunakan dalam perbuatan 

kontrak antara perusahaan dan karyawan yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) yang masih diterapkan untuk karyawan yang sifat kerjanya sementara. 

Namum pada perusahaan tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diterapkan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga 

menimbulkan berbagai keselisihan dan kesalahpahaman yang melingkari kedua belah 

pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitan 

empiris normatif dengan teknik penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang 

digunakan yaitu analisis kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Fanindo Cipta 

Propertindo kota Batam. Ditinjau dari proses terjadinya, bentuk dan isi perjanjian 

serta pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Fanindo Cipta Propertindo 

telah sesuai berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Adapun hambatan yang terjadi yaitu pada jangka waktu perjanjian 

kerja. Tenaga kerja yang telah bekerja selama 2 tahun tidak dapat melanjutkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Solusinya yaitu tenaga kerja / buruh telah 

berakhir perjanjian kerjanya dapat menunggu masa waktu 30 hari dan akan direkrut 

kembali oleh pihak perusahaan. Solusi lainnya yaitu perusahaan tersebut dapat 

mengangkat tenaga kerja / buruh tersebut menjadi karyawan tetap atau permanen. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Undang – Undang Nomor 13 Tentang 

Ketenagakerjaan 
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ABSTRACT 

 

One part of the labor which is often used in the perpetration of a contract between  

the company and its employees are Employment Agreement Specific Time still apply 

to employees who work temporary nature. However the particular company do not 

tell clearly about Employment Agreement Specific Time and  so there are various  

and misconceptions between the two sides. This study attempts to analyze the 

obstacles implementation of Employment Agreement Specific Time . This study using 

methods empirical normative with library research. The method of analysis of the 

data used namely the qualitative analysis. This study was research in PT. Fanindo 

Cipta Propertindo in Batam city. In terms of the process, form and content of the 

agreement, as well as the implementation of Employment Agreement Specific Time at 

PT. Fanindo Cipta Propertindo according to the provisions of Law No. 13 of 2003 

about labour law. The obstacles that occur are on the term of the employment 

agreement. Workers who have worked for 2 years cannot continue the Employment 

Agreement Specific Time. The solution is that the labor has ended its  work  

agreement can wait for a period of 30 days and will be re-recruited by the company. 

Another solution is that the company can offer the workers / laborers as permanent  

or permanent employees. 

 

Keywords: Law Number 13 Regarding Employment , Work Agreement for Specific 

Times 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat dan penyebaran penduduk 

yang kurang seimbang merupakan faktor yang sangat memengaruhi tentang masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat 

hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram 

yakni zaman perbudakan dimana terjadi penindasan dan perlakuan diluar batas 

kemanusian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial 

ekonomi maupun pengusaha pada masa itu. 

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Bahwa 

setiap warga negara mempunyai ha katas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak 

bagi manuasia”. Sehingga, merujuk pada pasal tersebut mengharuskan dan 

mewajibkan pemerintah Indonesia agar melindungi warganya dalam hal perlindungan 

ketenagakerjaan dan perburuan. 

Didunia kerja, setiap orang membutuhkan adanya interaksi atau hubungan 

dengan orang lain. Baik bagi pemberi kerja maupun bagi pekerja. Hubungan tersebut 

dikenal dengan istilah hubungan kerja. Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah. 
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Hukum ketenagakerjaan memiliki tiga dimensi yang dijelaskan dalam pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

selanjutnya disingkat dengan UU 13/2003. Bahwa Ketenagakerjaan adalah tentang 

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan 

sesudah kerja. Dimensi pertama, mencakup mengenai bagaimana mencetak dan 

membentuk tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bakat minat setiap calon 

tenaga kerja. Dimensi kedua, membahas bagaimana mengharmonisasi hubungan 

pekerja dengan pengusaha melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan 

dimensi ketiga, membahas bagaimana menjamin tenaga kerja setelah berakhirnya 

hubungan kerja, yang berarti menjamin hak pekerja yang telah berakhir hubungan 

kerjanya atau telah pensiun. 

Tenaga kerja sangat memengaruhi pada kemajuan perusahaan, kedudukan 

tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan 

produktivitas serta kesejahteraan perusahaan harus diberdayakan sehingga satu 

perusahaan mampu bersaing dalam era global, dalam pembangunan nasional tenaga 

kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam 

tujuan pembangunan. 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan 

salah satu perundang-undangan yang sering terkait dengan Perseroan Terbatas. 

Undang – undang tersebut memuat berbagai peraturan penting yang  menyangkut 

pada pengusaha dan buruh, (biasanya disebut sebagai karyawan). Salah satu bagian 

dari ketenagakerjaan yang sering digunakan dalam perbuatan kontrak antara 
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perusahaan dan karyawan yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang 

masih diterapkan untuk karyawan yang sifat kerjanya sementara. 

Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai suatu perusahaan memanfaatkan 

tenaga kerja untuk melakukan tugas pekerjaan melalui tenaga kerja. Jadi 

ketenagakerjaan ini ada di semua perusahaan untuk menyediakan tenaga kerja 

sebagai kebutuhan perusahaan tersebut. 

Menurut Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 1 

ayat 1 memberikan pengertian mengenai ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja. Sementara pada Pasal 1 ayat 2 memuat pengertian mengenai tenaga kerja yakni 

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Menurut (Purgito, 2018), peran penting tenaga kerja dalam meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan perusahaan, peraturan yang menerapkan 

perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Dalam penelitian (Maulinda & Rasyid, 2016) menyebutkan bahwa, sesuai 

dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, pengembangan lapangan kerja 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan peran serta dalam 

pembanguna untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai 
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dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan 

terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarga mereka sambil 

memperhitungkan perkembangan dalam kemajuan dunia bisnis. 

Menurut (Maulinda & Rasyid, 2016), bentuk perlindungan tenaga kerja di 

Indonesia yang harus dilakukan oleh setiap pekerja yang mempekerjakan orang untuk 

bekerja di perusahaan harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan 

peningkatan kesejahteraan dalam arti diorganisasikan dalam bentuk jaminan sosial 

tenaga kerja yang bersifat umum atau dasar, berdasarkan upaya bersama, 

kekeluargaan dan gotong royong yang tertuang dalam jiwa dan semangat Pancasila 

dan Undang - Undang Dasar 1945. 

Menurut (Parningotan Malau, S.T., S.H., 2013), masalah hukum perburuhan 

terkait dengan globalisasi. Pengembangan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa 

sehingga hak-hak dasar dan perlindungan bagi pekerja dan pekerja / buruh terpenuhi 

dan pada saat yang sama dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

perkembangan dunia bisnis. 

Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian 

antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mempunyai syarat-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Atas pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa beberapa unsur penting dalam perjanjian kerja antara lain adanya perbuatan 
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hukum/peristiwa hukum berupa perjanjian, adanya subjek atau pelaku yakni pekerja 

 

/buruh dan pengusaha/pemberi kerja masing-masing membagi kepentingan, membuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Peristiwa hukum perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja untuk saling mengikatkan diri dalam 

suatu hubungan yang bersifat normative atau saling mengikat. Dalam berbagai teori 

ilmu hukum perikatan, perjanjian merupakan bentuk dari perikatan dimana dua pihak 

mengikatkan diri untuk berbuat, memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. 

Perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang terlibat 

didalamnya. Konsekuensinya dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut 

dapat berupa batal atau kebatalan terhadap perjanjian tersebut bahkan memungkinkan 

menimbulkan kosekuensi pergantian kerugian atas segala bentuk kerugian yang 

timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan. 

Sebab adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha adalah adanya 

perjanjian kerja, adapun definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 ayat (14) UU 

13/2003 menjelaskan, bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

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

serta hak dan kewajiban para pihak. 

Menurut (Ridwan, 2016) perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang 

diadakan antara buruh dan majikan, dimana mereka saling mengikatkan diri satu 

sama lain, untuk bekerja sama dimana buruh berjanji akan menyelenggarakan 
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perintah majikan, sebagai pekerjanya dengan baik dan majikan akan menanggung 

kehidupan buruh (dan keluarganya) dengan baik pula, sesuai kemampuan dan 

persetujuan mereka masing-masing. 

Terdapat dua jenis Perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yaitu, Perjanjian Kerja waktu Tertentu atau di singkata PKWT dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT, adapun yang dimaksud PKWT 

adalah perjanjian kerja untuk jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu. sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak memiliki jangka 

waktu berlakunya. 

Perjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan 

majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan 

dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk 

mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Diatur dalam Undang-Undang No 3 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 50 menyatakan bahwa, “hubungan kerja 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Dengan 

demikian tidak ada keterkaitan apapun yang menyangkut pekerjaan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha tertentu apabila sebelumnya tidak ada perjanjian yang 

mengikat keduanya. 

Perjanjian kerja mepunyai manfaat yang besar bagi para pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya harus disadari karena perjanjian 

kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu 
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ketenagakerjaan, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun 

pengusaha. Akibat lebih jauh nantinya produktivitas akan perusahaannya dan lebih 

luas lagi dapat membuka lapangan kerja baru. 

Dalam penelitian (Yitawati, 2016) menyebutkan bahwa, perjanjian kerja yang 

dibuat antara perusahan dan pekerja atau buruh melahirkan hubungan hukum, yaitu 

hubungan kerja. Perjanjian kerja merupakan titik tolak berlakunya hubungan kerja 

harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti mencerminkan rasa keadilan 

baik bagi pekerja maupun pengusaha, karena kedua pihak ini akan terlibat dalam 

suatu hubungan kerja. 

Dalam penelitian (Yitawati, 2016) menyebutkan bahwa, pelaksanaan pekerjaan 

dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha membutuhkan instrumen hukum 

untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak 

terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Perlindungan dan 

kepastian hukum ini dapat dijamin dengan adanya perjanjian kerja antara para pihak 

yang membuatnya. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja untuk jenis pekerjaan 

yang memiliki ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan seperti 

upah dan posisi tertentu. Adapun batasan waktu yang mengatur hubungan kerja baik 

karyawan tidak dipekerjakan secara permanen telah dikenal dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) & Outsoursing. 

Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 
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tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu terdapat hak-hak 

pekerja dan perlindungan tenaga kerja, hak dan perlindungan tenaga kerja diperlukan 

oleh pihak yang melakukan pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan 

secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun 

keluarganya. Pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang memungkinkan PKWT dengan tidak berdasarkan 

jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan. Akibatnya 

perlindungan terhadap pekerja menjadi lemah, hal ini dapat dilihat dari beberapa 

indikasi, diantaranya pekerja tidak berhak atas sejumlah tunjangan, uang pesangon 

disaat pemutusan kerja atau PHK, upah yang lebih rendah, tidak ada jaminan kerja 

adanya PHK, dan penggantian status pekerja oleh perusahaan PKWT menjadi 

PKWTT. 

Menurut (Maulinda & Rasyid, 2016), tujuan dari perjanjian kerja adalah untuk 

mencapai stabilitas dalam hal pekerjaan. Lamanya perjanjian ini tergantung pada para 

pihak, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk maksimum dua 

tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Masa berlaku perjanjian kerja tidak 

boleh terlalu pendek sehingga stabilitas terjamin dan sebaliknya, tidak terlalu lama 

untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan.. 

Menurut (Fitrianda, 2013), era globalisasi menuntut pekerja untuk saling 

bersaing untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan terbaik bagi diri 

mereka sendiri. Tuntutan untuk lebih meningkatkan daya saing dirasakan oleh para 

pengusaha dalam melakukan perdagangan internasional. Investor asing yang akan 
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berinvestasi saham mereka di Indonesia lebih memilih sistem kontrak kerja yang 

tidak menimbulkan banyak masalah daripada menerapkan pekerja tetap. 

Pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk menjamin kedua 

belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Dalam perjanjian itu harus dieksplorasi 

secara penuh apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, di perusahaan- 

perusahaan tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Khusus tidak secara jelas menjelaskan 

hal ini, mengakibatkan berbagai perselisihan dan kesalahpahaman yang mengelilingi 

kedua belah pihak. 

Menurut (Fithriatus, 2016), mengingat pendudukan pekerja yiang lebiih riendah 

darii padiaikan / pengusaha miaka pierlu adaniya camipur tanigan pemerintah untuk 

memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan dalam konteks 

upaya untuk memastikan bahwa hubungan antara keadilan dan keadilan diberikan, 

meskipun perlindungan hak asasi manusia (pekerja) keduanya merupakan tanda 

perlindungan hukum itu sendiri. 

Pada penelitan (Fithriatus, 2016) menyebutkan bahwa, awalnya hubungan kerja 

antara pengusaha dan pekerja / buruh hanya menyangkut kepentingan sipil, yang 

dalam hal ini berarti terkait dengan aspek sipil. Namun, jika ada perbedaan pendapat / 

perselisihan atau masalah antara para pihak, maka dari intervensi ini dan otoritas 

pemerintah diperlukan, sehingga pada tahap ini hukum perburuhan sudah terkait 

dengan hukum publik, baik dalam hukum administrasi negara maupun  hukum  

pidana .. 
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Menurut (Tampongangoy,2013), undang-undang yang mengatur perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu, yang pada dasarnya masih memiliki kekurangan, sehingga 

sering dikatakan tidak konsisten, karena undang-undang yang diterapkan terlalu luas 

dan tidak spesifik. Selain itu, masalah dalam penerapan perjanjian kerja kontrak 

terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengusaha, dalam 

penyusunan perjanjian kerja kontrak pengusaha tidak tahu atau tidak mengerti isi 

peraturan – peraturan yang ada. 

Selain itu, (Tampongangoy, 2013) menyebutkan bahwa dengan kurangnya 

sumber daya manusia yang dimiliki calon pekerja, sehingga sama seperti para pekerja 

menandatangani perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini 

menyebabkan pekerja tidak mengetahui dampak apa yang akan mereka miliki ketika 

calon pekerja menandatangani perjanjian. Sehingga ada banyak sekali penyimpangan 

dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di dunia kerja karena kesalahan 

dalam menginterpretasikan isi produk hukum. 

Menurut (Fithriatus, 2016), sesuai dengan peran dan posisi tenaga kerja, 

pengembangan lapangan kerja diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 

dan partisipasinya dalam pengembangan dan untuk meningkatkan perlindungan 

pekerja dan keluarga mereka sesuai dengan martabat manusia. Untuk alasan ini, perlu 

untuk melindungi pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar gereja 

dan untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas 

dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarga mereka 

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan bisnis. 
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Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada PT. 

Fanindo Cipta Propertindo pada dasarnya kurang sesuai pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) yang diberikan kepada karyawan untuk menghindari terjadinya perselisihan 

yang mengakibatkan adanya kerugian yang terjadi di salah satu pihak antara 

perusahaan dan karyawan. Perselisihan dapat terjadi dikarenakan ketidakpahaman 

karyawan mengenai peraturan-peraturan yang tertera pada perjanjian dan hasil 

penerapan peraturan perusahaan sesuai perundang-undangan. 

Selain itu, penyimpangan yang sering terjadi yaitu mengenai masa kerja atau 

tenaga kerja pada waktu tertentu yang telah diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu untuk tenaga kerja tertentu diselesaikan dalam waktu tidak waktu terlalu lama 

dan waktu maksimum adalah 3 (tiga) tahun, perjanjian kerja untuk waktu khusus ini 

didasarkan pada periode waktu tertentu yang dapat dimasukkan paling lama 2 (dua) 

tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu digunakan untuk pekerja yang tidak melebihi 

masa kerja 3 tahun, apabila perjanjian tersebut diselesaikan lebih cepat, maka 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan otomatis diakhirkan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. Namun pada sebagian besar penerimaan karyawan di PT. 

Fanindo Cipta Propertindo sering terlebih dahulu meminta kepada karyawan agar 
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dapat menyelesaikan masa percobaan terlebih dahulu selama 3 bulan tanpa diikat 

dengan kontrak perjanjian kerja apapun. 

Dari berbagai ketidaksesuaian aturan dengan penerapan hukum ketenagakerjaan, 

dimana hal yang lebih substansi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana 

penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan, dan memberikan 

informasi lebih lanjut kepada perusahaan dan karyawan mengenai hambatan serta 

solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dalam impementasinya terhadap Undang 

– Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

 

Berdasarkan hasil penjelasan, untuk mengetahui bagaimana isi perjanjian 

kerja waku tertentu dan apakah penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu pada 

PT. Fanindo Cipta Propertindo telah sesuai ditinjau dari Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , maka penulis ingin melakukan studi penelitian 

pada PT. Fanindo Cipta Propertindo dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG- 

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI PADA PT. 

FANINDO CIPTA PROPERTINDO)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka teridentifikasi masalah 

sebagai berikut: 
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1. Kurangnya pengetahuan buruh/pekerja (karyawan) mengenai perjanjian 

kerja waktu tertentu yang di terapkan oleh perusahaan. 

2. Tingkat penerapan peraturan perundang-undangan pada Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu di perusahaan masih kurang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti mencoba 

membatasi masalah yang ingin diselesaikan melalui kegiatan penelitian. Batasan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini difokuskan pada karyawan yang terkat Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu di PT. Fanindo Cipta Propertindo. 

2. Perusahaan harus mengetahui mengenai ketentuan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dinas 

ketenagakerjaan. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

yang diterapkan di PT. Fanindo Cipta Propertindo ? 

2. Apakah hambatan – hambatan yang ditemukan karywan pada Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Fanindo Cipta Propertindo ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) di PT. Fanindo Cipta Propertindo. 

2. Untuk menganalisis hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Fanindo Cipta Propertindo. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Pengembangan teori tentang implementasi Perjanjian Kerja Waktu 

Khusus (PKWT). 

b. Memberikan pengetahuan mengenai tata cara yang harus dipenuhi 

dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Perusahaan 

 

Penelitian ini dapat memberikan informasi pada perusahaan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerapan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
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b. Bagi Karyawan 

 

Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban karyawan dalam 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

c. Bagi Universitas Putera Batam 

 

Dapat memberikan informasi dan referensi atas penerapan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari UU 

Ketenagakerjaan. 

d. Bagi Peneliti 

 

Menambah pengetahuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan mengetahui 

hambatan yang terjadi dalam penerapannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

 

2.1.1 Perjanjian Kerja 

 

1. Teori Umum 

 

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa  disebut 

Arbeidsovereenkoms, dapat diartikan dalam berbagai pengertian. Menurut ketentuan 

Pasal 1601a KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian kerja adalah 

perjanjian yang mengikat pihak pertama, pekerja, di bawah kepemimpinan pihak lain, 

pengusaha, untuk waktu tertentu, melakukan jadi dengan menerima upah”. 

Menurut (Subekti, 2016) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dalam seorang berjanji kepada orang lain atuu dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, muncullah suatu 

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya 

perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memberikan pengertian bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

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

hak dan kewajiban para pihak”. Selain itu (Imam Soepomo, 1968:60) mengatakan 

bahwa intinya dari perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh satu 
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atau lebih serikat pekerja yang telah didaftarkan ke Departemen 

Perburuhan/Ketenagakerjaan dengan seseorang atau lebih majikan pengusaha yang 

mana terdapat beberapa syarat ketenagakerjaan yang harus diperhatikan dalam suatu 

perjanjian perburuhan atau ketenagakerjaan. 

2. Teori Khusus 

 

Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja atau Buruh dengan 

Perusahaan atau Majikan yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban para 

pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya dibuat untuk mengantisipasi masalah atau 

mencegah perselisihan / perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam hubungan kerja, yaitu pihak pertama (Perusahaan) dan pihak kedua 

disebut (Pekerja atau Buruh). 

2.1.2 Bentuk Perjanjian Kerja 

 

Pasal 51 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan dan perjanjian kerja yang 

dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hukum 

dan kewajiban dari para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat 

membantu proses pembuktian. 

Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan untuk masa sekarang dimana 

perkembangan dunia perusahaan semakin kompleks perlu ditinggalkan dan sebaiknya 

perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis demi kepastian hukum mengenai hak dan 
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kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam perjanjian kerja. Hal ini juga 

menjadi administrasi baik untuk perusahaan. 

2.1.3 Unsur Perjanjian Kerja 

 

1. Ada pekerjaan, dalam perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang dijanjikan 

(objek perjanjian) dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pekerja / buruh, 

kecuali adanya izin dari pengusaha maka pekerja dapat menyuruh orang lain 

melakukan pekerjaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1603 huruf a Undang- 

Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Si buruh diwajibkan sendiri 

melakukan pekerjaannya, selain dengn izin si majikan dalam melakukan 

pekerjaan yaitu digantikan orang ketiga”. Secara umum, pekerjaan adalah 

segala tindakan yang harus dilakukan oleh pekerja / buruh untuk kepentingan 

pengusaha sesuai dengan isi perjanjian kerja. 

2. Ada Upah, upah harus ada dalam setiap hubungan kerja, karena upah 

memainkan peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan bisa 

dikatakan tujuan utama orang yang bekerja adalah mendapatkan upah. Upah 

adalah hak-hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau 

bentuk lain sebagai imbalan dari majikan kepada pekerja / buruh yang 

ditetapkan dan dibayar sesuai dengan perjanjian, perjanjian atau undang-undang, 

termasuk tunjangan untuk pekerja / buruh. 
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3. Ada perintah, perintah adalah elemen paling khas dari hubungan kerja, artinya 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja / buruh berada di bawah perintah 

majikan 

2.1.4 Jenis Perjanjian Kerja 

 

1. Berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja terbagi menjadi perjanjian kerja secara 

tertulis dan lisan. 

2. Berdasarkan statusnya, perjanjian kerja terbagi menjadi perjanjian kerja 

perseorangan, perjanjian kerja harian lepas, perjanjian kerja borongan dan 

perjanjian kerja tetap. 

3. Berdasarkan pelaksanaannya, perjanjian kerja terbagi menjadi perjanjian kerja 

yang dilakukan sendiri pada perusahaan dan perjanjian kerja yang dilakukan 

pada perusahaan lain (outsoursing). 

4. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja terbagi menjadi perjanjian kerja 

waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

2.1.5 Syarat Sah Perjanjian 

 

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH perdata, 

 

yaitu; 

 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

 

Dalam prakteknya, syarat ini lebih sering disebut dengan kesepakata 

(toesteming). Kesepakatan merupakan persesuain kehendak dari para pihak mengenai 

pokok-pokok perjanjian yang dibuatnya itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek 
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perjanjian dan syaratsyarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu 

juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama 

secara timbale balik. Dengan demikian kesepakatan ini sifatnya sudah mantap, tidak 

lagi dalam perundingan. 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan 

 

Mengenai syarat kecakapan ini, harus dituangkan secara jelas oleh pihak dalan 

membuat sesuatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan orang- 

orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat perjanjian 

adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

 

b. Mereka yang dibawah penganpuan; 

 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang sudah 

melarang membuat perjanjian tertentu 

Semua perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas di akui 

oleh hukum, akan tatapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat 

unsure tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 

kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap 

syarat subyektif), mapun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat 

obyektif). Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapa 

dipaksakan pelaksanaanya. 
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3. Sesuatu hal tertentu 

 

Menurut (Subekti, 2016), suatu perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, 

artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul 

perselisihan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian yang memuat prestasi 

tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 

4. Suatu sebab yang hal 

 

Kata “sebab” adalah terjemahan bahasa latin “causa” atau “sebab” adalah 

sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH 

Perdata, yang dimaksud dengan “causa” itu bukanlah sebab dalam arti yang 

menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab 

dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai 

oleh pihak-pihak . 

Dua syarat yang disebutkan pertama diutamakan dinamakan syarat subjektif 

karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan dua syarat yang 

disebutkan terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri 

atau objek dari perjanjian yang dilakukan tersebut. 

Semua perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas telah diakui 

oleh hukum, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat 

unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 

kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap 

syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat 
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objektif). Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat 

dipaksakan pelaksanaanya. 

2.1.6 Asas-Asas Hukum Perjanjian 

 

Didalam hukum perikatan dikenal tiga asa penting, yaitu; 

 

1. Asas Konsensualisme Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “lahirnya perjanjian 

adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah adanya hak dan 

kewajiban para pihak”. 

2. Asas Pacta Sunt Servanda Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal 

ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. 

3. Asas Kebebasan Berkontrak Berupa asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjia, mengadakan 

perjanjian dengan siapaun, menentukan isi perjanjian, pelaksana, persyaratanya, 

dan menentukan bentuk perjanjian yang tertulis atau tidak tertulis. 

2.1.7 Subjek Perjanjian 

 

Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak 

debitur yang berkewajiban atas prestasi. Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua 

pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan 

badan hukum. 
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2.1.8 Objek Perjanjian 

 

Objek perjanjian adalah prestasi, yaitu debitur berkewajibana atas suatu prestasi 

dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 

tidak berbuat sesuatu. Untuk sahnya perikatan diperlukan syarat-syarat tertentu : 

a. Objek harus tertentu 

 

b. Objek harus diperbolehkan 

 

c. Objek dapat dinilai dengan uang 

 

d. Objeknya harus mungkin 

 

2.1.9 Macam-Macam Perjanjian 

 

Adapun macam-macam perjanjian antara lain: 

 

a. Perjanjian Jual Beli 

 

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan 

pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. 

Terjadinya perjanjian ini jika kedua belah pihak mencapai persetujuan tentang 

barang dan harganya. 

b. Pemberian atau Hibah 

 

Pemberian yang dimaksud adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu 

menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu 
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benda pada pihak yang lainnya, pihak mana menerima pemberian ini. 

Perjanjiannya tersebut tidak dapat dicabut menurut kehendak satu pihak saja. 

c. Perjanjian Perdamaian 

 

Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat 

suatu perdamaian untuk menyingkiri atau mengakhiri suatu perkara, dalam 

perjanjian mana masing-masing melepaskan sementara hak-hak atau 

tuntutannya. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh secara 

lisan. 

2.1.10 Hak dan Kewajiban Para Pihak 

 

Perjanjian melakukan jasa diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata yang berbunyi: 

“selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur 

oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang 

diperjanjikan, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan”. 

Dari ketentuan tersebut, perjanjian melakukan jasa diatur ketentuan ketentuan 

khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan oleh para pihak. Bila para 

pihak tidak memperjanjikan, maka pelaksanaan perjanjian itu dilakukan menurut 

kebiasaan. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban para pihak 

dalam perjanjian tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan dalam ketentuan- 

ketentuan khusus untuk itu jika ada peraturan khusus yang mengaturnya. Bila tidak 
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ada yang mengaturnya, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sendiri oleh 

para pihak dalam syarat perjanjian yang dibuat. Jika dalam syarat perjanjian tidak 

dicantumkan maka hal tersebut ditentukan menurut kebiasaan. Hal ini sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak. 

2.1.11 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan sebuah kontrak tertulis 

yang dilakukan antar karyawan dengan perusahaan untuk menjalin hubungan kerja 

dalam waktu yang telah ditentukan dengan melibakan ketentuan umum yang 

mengatur tentang hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan seperti hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, bersama dengan posisi mereka, upah, dan ketentuan 

ketentuan lainnya. 

2.2 Tinjauan Yuridis 

 

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja 

 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja / buruh dan majikan atau majikan yang memuat 

ketentuan-ketentuan pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 1601 

huruf a KUH Perdata, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah 

perjanjian yang dibuat oleh satu atau beberapa pengusaha atau beberapa asosiasi 

pengusaha yang tergabung dengan satu atau beberapa serikat pekerja yang berbadan 

hukum mengenai syarat-syarat kerja yang diindahkan pada waktu membuat perjanjian 

kerja. 



26 
 

 

 

 

 

 

2.2.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 / MEN / 

IV / 2004 tentang Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk 

memasuki hubungan kerja di dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 

Dengan demikian yang dikatakan sifat perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai 

berikut : 

1. Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara 

 

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan 

untuk pekerja yang didasarkan atas selesainya pekerja tertentu untuk waktu 

paling lama tiga tahun. 

2. Diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 

tiga tahun. 

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan 

untuk pekerja yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu 

lama dan paling lama tiga tahun. Dalam hal pekerjaan tertentu yang 

diperjanjikan berakhir maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi 

hukum. 

3. Bersifat musiman 

 

Pekerja yang bersifat musiman adalah pekerja yang pelaksanaannya tergantung 

pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukannya untuk pekerja yang 

musiman hanya dapat dilakukan suatu jenis pekerjaan waktu tertentu. 
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4. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang 

masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat digunakan 

untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Untuk ini perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan untuk jangka 

waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjangkan untuk satu kali paling 

lama satu tahun dan tidak apat dilakukan perubahan. 

Perjanjian ini dimaksudkan perjanjian antara seseorang “buruh” dengan seorang 

“majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji 

tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan diperatas” atau 

“dienstverhouding” yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu majikan 

berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh orang lain. 

Menurut Iman Soepomo dalam bukunya Hukum Perburuhan dalam bidang 

hubungan kerja, merumuskan bahwa: Bagi penyelenggara perjanjian kerja seperti 

halnya dengan semua macam perjanjian ini dimintakan syarat-syarat tertentu 

mengenai orang-orangnya, mengenai isinya dan kadang-kadang mengenai bentuknya 

yang tertentu. Sedang perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, buruh, 

mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang 

mengikatkan diri untuk mempekerjakan itu dengan membayar upah. 
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Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun danhanya boleh diperpanjang 1 (satu) 

kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu 

dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya 

dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu. Munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 dilatar belakangi semakin 

banyaknya pengusaha yang “memaksa” buruh/pekerjanya untuk membuat penjelasan 

dalam jangka waktu tertentu(sistem kontrak), sebagai akibat pengusaha tidak mau 

disulitkan oleh ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, meskipun 

secara objektif jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan tidak mengharuskan dibuat 

perjanjian kerja tertentu, untuk menghindari berbagai resiko, pengusaha membuat 

perjanjian kerja tertentu dengan buruh/pekerja. Menurut Undang-Undang No.13 

tahun tentang Ketenagakerjaan pengusaha adalah sebagai berikut : 

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; 
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Sedangkan pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

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

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

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

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

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) menyatakan 

bahwa: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak. 

 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang 

mengingatkan dirinya bermaksud bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian 

kerja harus setuju atau sepakat sesuai dengan yang diperjanjikan. Apa yang 

dikehendaki pihak satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima 
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pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk 

dipekerjakan. 

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak membuat perjanjian yang 

bemaksud bahwa pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. 

Seseorang dipandang mampu membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup 

umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal delapan 

belas tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Selain itu 

seseorang mampu membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya 

atau waras. 

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dalam istilah Pasal 1320 KUH perdata 

adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian 

kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan 

kewajiban para pihak. 

Objek perjanjian (pekerjaan) harus lalal yakni tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jenis pekerjaan  yang 

diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan 

secara jelas. 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya 

baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas dan 

kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam 

hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang 

yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adaya pekerjaan yang diperjanjikan harus 
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halal disebut sebagai syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi 

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

tidak dipenuhi syarat subjektif, maka akibat hukum dapat dibatalkan, pihak-pihak 

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

atau wali atau pegampu bagi orang yang tidak mampu membuat perjanjian dapat 

meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian 

tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim (Lalu 

Husni:57-59). 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 menyatakan bahwa: 

 

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. 
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2. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf e dan f, tidak boleh bertentangan 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. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 menyatakan bahwa : 

 

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, 

apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka 

yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 58 menyatakan bahwa : 

 

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja. 

Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal 

demi hukum. 
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2.2.4 Jenis Dan Sifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 menyatakan bahwa: 

 

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang sesuai dengan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan 

diselesaikan dalam waktu tertentu, yaitu: 

c. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

 

d. pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama 

dan maksimal 3 (tiga) tahun; 

e. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

 

f. pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru. 

 

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat dibuat untuk pekerjaan 

permanen. 

3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperpanjang. 

 

4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berdasarkan periode waktu tertentu 

dapat diadakan untuk maksimum 2 (dua) tahun dan hanya dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk periode maksimum 1 (satu) tahun. 

5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja tersebut untuk 

waktu yang ditentukan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 

berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu telah menginformasikan 

niat mereka secara tertulis kepada pekerja / buruh yang bersangkutan. 

6. Pembaruan perjanjian kerja untuk periode waktu tertentu hanya dapat 

dilakukan setelah masa tenggang 30 (tiga puluh) hari telah berakhir untuk 
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periode waktu tertentu, pembaruan perjanjian kerja untuk waktu ini hanya 

dapat 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. 

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri. 

2.2.5 Perubahan PKWT Menjadi PKWTT 

 

Berdasarkan Pasal 15 Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004, ada empat 

penyebab perubahan PKWT menjadi PKWTT yaitu: 

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 

2. Dalam PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

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

yang bersifat musiman hanya dapat dilakukan satu jenis pekerjaan pada 

musim tertentu atau Pasal 5 ayat (2) dimana PKWT yang dilakukan 

untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi 

pesanan hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan 

pekerjaan tambahan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 

adanya hubungan kerja. 
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3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan 

produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2)  dimana 

PKWT untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 

hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan 

dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama satu tahun serta pada 

ayat (3) dimana PKWT untuk pekerjaan tesebut tidak dapat dilakukan 

pembaharuan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan 

penyimpangan. 

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

hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan diperjanjikan lain 

sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) di mana 

pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 

tiga puluh hari setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang 

waktu tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak 

dipenuhinya syarat PKWT tersebut. 

2.2.6 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 menyatakan  

bahwa : 

1. Perjanjian kerja berakhir jika: 
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a. pekerja meninggal; 

 

b. berakhirnya perjanjian kerja; 

 

c. ada keputusan pengadilan dan / atau keputusan atau ketentuan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memiliki kekuatan 

hukum permanen; atau 

d. ada kondisi atau peristiwa tertentu yang tercantum dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan pemutusan hubungan kerja. 

2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena kematian majikan atau pengalihan hak 

kepada perusahaan karena penjualan, warisan, atau hibah. 

3. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja / buruh akan 

menjadi tanggung jawab pemberi kerja baru, kecuali dinyatakan sebaliknya 

dalam perjanjian pemindahan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja / 

buruh. 

4. Dalam kasus pengusaha, seorang individu, meninggal, ahli waris pengusaha 

dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah bernegosiasi dengan pekerja / 

buruh. 

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

berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan hukum atau 

peraturan yang berlaku atau hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
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Telah diketahui bahwa hubungan kerja di Indonesia ini dilandasi oleh falsafah 

pancasila, berjalan asas kekeluargaan dan gotong royong, buruh dan majikan 

merupakan patner dalam memproduksi barang dan jasa, berakhirnya perjanjian kerja 

waktu tertentu sebagai berikut: 

a. Batal demi hukum 

 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum karena 

disyaratkannya masa percobaan kerja Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 58 atau dalam hal isi perjanjian kerja bersama 

bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Hubungan kerja putus oleh pengusaha 

 

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai 

berikut: 

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan; 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; 

c. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan 

atau mengedarkan narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya di 

lingkungan kerja; 

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 
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e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi rekan 

sepekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik perusahaan yangmenimbulkan kerugian 

bagi perusahaan; 

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarakan rekan sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2016) Implementasi 

Perjanjian Kerja Waktu Khusus di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, Koperasi 

Mahasiswa "Padang Bulan" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan 

praktik perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja dimulai dengan masa 

percobaan kerja yang memiliki periode maksimal 3 (tiga) bulan. Ini tidak sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan Pasal 

58 ayat 1. 
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Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Fithriatus, 2016) dengan judul 

Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hubungan Ketenagakerjaan di 

Indonesia menyatakan bahwa penerapan perjanjian kerja waktu spesifik (PKWT) 

dalam hubungan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha telah mengabaikan 

batas waktu maksimum yang diizinkan oleh UU No. 13 tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan terkait periode waktu PKWT. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nathan & Scobell, 2012) dengan 

judul Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Perjanjian 

Ketenagakerjaan dan Hukum menunjukkan hasil bahwa perlindungan hukum 

terhadap pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, demi hukum 

akan berubah menjadi PKWTT yaitu berubah menjadi pekerja tetap. Perlindungan 

diberikan dalam bentuk hak dan kewajiban sebagai pekerja tetap dalam bentuk 

perlindungan hak atas upah, hak atas kesehatan kerja, hak atas keamanan pekerjaan, 

hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian kerja. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2016) dengan judul Penerapan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Pekerja Outsoursing Pasca 

Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 mengemukakan bahwa Berkaitan dengan PKWT 

dalam outsourcing, amar putusan MK mempertahankan dua bentuk hubungan kerja 

yang salama ini dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni PKWT dan 

PKWTT. 
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Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh (Wildan, 2017) dengan judul 

Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyimpulkan 

bahwa kurangnya konsistensi dari perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu, seperti perjanjian kerja yang melebihi 3 tahun, kemudian jenis 

pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang berkelanjutan, bukan jenis pekerjaan yang 

pernah selesai atau musiman. 

Dalam penelitian (Purgito, 2018) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi 

Pekerja dalam Waktu Tertentu Review Perjanjian Kerja Berdasarkan UU No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengungkapkan hasil bahwa Hambatan dalam 

pelaksanaan PKWT di PT. ABC di Divisi Merchandising sehingga bertentangan 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku adalah ketidakpatuhan PT ABC dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang ditunjukkan 

oleh kurangnya kesadaran pimpinan PT ABC terhadap implementasi UUK. 

Pada perjanjian yang dilakukan oleh (Syamsah, 2016) dengan judul 

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di 

Perusahaan Garmen mengungkapkan hasil bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di 

perusahaan garmen PT X di Kabupaten Sukabumi tidak sesuai dengan Pasal 59 UU 

No. 13 Tahun 2003 karena waktu tertentu tenaga kerja melakukan pekerjaan utama 

yang berkelanjutan di mana pekerjaan harus dilakukan oleh karyawan tetap. 

Berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh (Maulinda & Rasyid, 2016) dengan 

judul Perlindungan Hukum untuk Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian 
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Kerja di PT. Indotruck Utama mempresentasikan hasil bahwa perlindungan hukum 

untuk pekerja PKWT di PT Indotruck Utama pada dasarnya belum dilakukan dalam 

implementasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tidak ada perlindungan 

mengenai jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

59 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat ditahan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan 

setiap satu tahun sekali dilakukan perpanjangan kontrak. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mediawati & Phahlevy, 2015) berjudul 

The Importance of Employment Contract for Umsida Quality Employees 

Improvement mendapatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa UMSIDA 

sampai Tahun 2015 belum memiliki kontrak karyawan. Kontrak atau perjanjian kerja 

ini sesungguhnya adalah landasan bagi hubungan kerja karyawan dengan UMSIDA. 

Tanpa kontrak karyawan, sangat mungkin UMSIDA sebagai amal usaha 

Muhammadiyah, dirugikan. Begitu pula dari sisi karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (S., 2015), dengan judul 

Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja mengemukakan hasil bahwa hukum yang berkarakter 

responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak 

banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu 

didalam masyarakat, sedangkan  proses  pembuatan  produk  hukum  yang  

berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga 

negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. 
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Untuk mempermudah dalam membaca data secara garis besar, data penelitian 

terdahulu di susun pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul/Peneliti/ISSN Di Tinjau Dari Hasil Penelitian 

1. Implementasi 

Perjanjian   Kerja 

Waktu  Tertentu  Di 

Koperasi  Mahasiswa 

“ Padang  Bulan”  / 

Muhammad  Amin  / 

Jurnal Hukum  dan 

Syariah Vol. 7 No.1 

Tahun 2016 

Undang – Undang 

No. 13 Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerjaan 

Koperasi Mahasiswa “Padang 

Bulan” UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang menerapkan 

praktek perjanjian kerja waktu 

tertentu. Perjanjian kerja 

diawali dengan masa 

percobaan kerja yang 

berjangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan.Hal ini tidak sesuai 

dengan aturan Undang - 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pasal 

58 ayat 1. 

2. Implementasi 

Perjanjian  Kerja 

Waktu Tertentu 

Dalam Hubungan 

Kerja Di Indonesia / 

Fithriatus       Shalihah 

/Jurnal Selat, Volume 

04 Nomor 01  Oktober 
2016 

Undang – Undang 

No. 13 Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerjaan 

Penerapan perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) dalam 

hubungan kerja menurut 

Undang-Undang    Nomor    13 

Tahun          2003          tentang 

Ketenagakerjaan belum 

berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Pengusaha telah mengabaikan 

batas waktu maksimal yang 

diperkenankan  dalam  Undang 

-   Undang   Nomor   13  Tahun 
2013 tentang Ketenagakerjaan 

tentang masa waktu PKWT. 

3. Analisis Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu 

Berdasarkan   Undang 
– Undang 

Ketenagakerjaan Dan 

Hukum Perjanjian / 

Apri Amalia 
Budiman        Ginting, 

Undang – Undang 

No. 13 Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerjaan 

Perlindungan hukum terhadap 

pekerja PKWT yang tidak 

sesuai dengan peraturan 

perundang - undangan, demi 

hukum akan berubah menjadi 

PKWTT yaitu berubah menjadi 
pekerja tetap. Perlindungan 

yang diberikan berupa  hak dan 
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Tenaga Kerja 

Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu 

Undang - 
Undang 

Nomor 13 
Tahun 2003 

Perusahaan 

Solusi 

Hambatan 

 

 

 

 

 
 

 Agusmidah, 

Yefrizawati /  USU 

Law Journal, Vol.5 

No.1 (Januari 2017) 

 kewajiban sebagai pekerja 

tetap yang berupa perlindungan 

hak atas upah, hak atas 

kesehatan kerja, hak atas 

keamanan kerja, hak atas upah 

pesangon, uang penghargaan 

masa kerja, dan uang 

penggantian kerja. 

4. Penerapan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) Terhadap 

Pekerja Outsoursing 

Pasca Putusan MK 

No.  27/PUU-IX/2011 

/ Rizka Amelia Azis / 
Lex  Jurnalica Volume 
13 Nomor 3, 

Desember 2016 

1. Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjaan 

2. Putusan Mahkamah 

Konstitusi, No. 

27/PUUIX/2011 

Berkaitan  dengan PKWT 

dalam outsourcing,  amar 

putusan MK mempertahankan 

dua bentuk  hubungan kerja 

yang salama ini dikenal dalam 

Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, yakni PKWT 

dan PKWTT. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi 

Perjanjian Waktu Kerja Khusus (PKWT) berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, serta 

untuk mengetahui apakah hambatan yang terjadi dan solusi seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut : 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Dilihat dari jenis datanya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan bukan 

dalam bentuk data numerik, tetapi data yang berasal dari skrip wawancara, catatan 

lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lainnya 

yang mendukung. 

Desain penelitian kualitatif fleksibel dan berubah sesuai dengan kondisi 

lapangan, desain penelitian kuantitatif berbeda yang permanen, standar dan tidak 

berubah. Oleh karena itu, peran peneliti dominan dalam menentukan keberhasilan 

penelitian yang dilakukan, sedangkan peran desain penelitian hanya membantu 

mengarahkan proses penelitian agar sesuai dengan pernyataan masalah dan berjalan 

secara sistematis. 

Menurut (Arman, 2019), Penelitian normatif di dalamnya juga diizinkan untuk 

menggunakan analisis ilmiah dari ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk 

menjelaskan fakta hukum yang dipelajari oleh karya ilmiah dan pemikiran yuridis 

(juridical danken) yang memproses hasil dari disiplin ilmu terkait untuk keperluan 

menganalisis bahan hukum, tetapi tidak mengubah karakter hukum sebagai ilmu 

normatif. 
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Gambar 3.2 Desain Penelitian 

 

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan untuk menyiapkan tesis, 

penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang merupakan penelitian 

yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Penelitian hukum ini 

dimulai dari data primer / dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. 

Menentukan 
masalah 

Menentukan jenis 
data 

Menentukan 
instrumen 

Menentukan 
metode 

pengambilan data 

Menentukan 
Teknik analisis 
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Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis 

deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang gejala, peristiwa 

atau fakta yang terjadi secara langsung dan hubungannya dengan peraturan yang 

berlaku mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dan 

perusahaan dan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian kerja waktu tertentu 

untuk karyawan di PT. Fanindo Cipta Propertindo. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Jenis Data 

 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah Data Primer, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di PT. 

Fanindo Cipta Propertindo dan Data Sekunder adalah bahan pustaka yang 

memberikan instruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer, seperti UU No. 13 

tahun 2003, buku ketenagakerjaan, buku perjanjian hukum, buku undang-undang 

tenaga kerja, hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan pendapat ahli hukum 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

3.3.2 Alat Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library 

Research (Perpustakaan Penelitian), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca 

dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis yang bersifat ilmiah dan beberapa 

dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian guna 

merumuskan suatu kerangka kerja teoritis. 
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3.4 Metode Analisi Data 

 

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif 

adalah analisis yang dilakukan dengan memahami data yang telah dikumpulkan dari 

wawancara, observasi lapangan, potret, dokumen individu, memorandum dan 

dokumen resmi dan disusun secara sistematis dan dijelaskan dengan kualitas secara 

teratur, koheren, dan kalimat logis kemudian kesimpulan ditarik. 

Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh disusun secara sistematis dan 

kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan 

dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan 

wawasan tentang perjanjian kerja waktu tertentu untuk menemukan solusi untuk 

masalah dan memberikan kesimpulan umum tentang masalah yang diteliti. 

Pada tahap penelitian, penulis akan melakukan wawancara dengan personil PT. 

Fanindo Cipta Propertindo, dan akan mempelajari peraturan perusahaan dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan menelusuri hukum dan peraturan yang berlaku. 
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3.5 Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No. Uraian Kegiatan 
Jadwal Penelitian 

Agust Sept Okt Nov Des Jan 

1 Penentuan judul penelitian √      

2. 
Penyusunan laporan 

penelitian 

 
√ 

    

3. Penyusunan proposal   √    

4. 
Penentuan instrumen 

penelitian 

   
√ 

  

5. Pengumpulan data    √   

6. Pengolahan data     √  

7. Penyusunan Skripsi     √ √ 

 

3.6 Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada kota Batam PT. Fanindo Cipta Propertindo 

dengan melakukan teknik studi pustaka serta mewawancarai karyawan dan Manajer 

bagian personalia pada PT. Fanindo Citpa Propertindo. 


