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ABSTRAK 

Adanya perjanjian kerja sangat diperlukan karena memuat hak dan kewajiban bagi 

para pihak. Perjanjian kerja berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

para pihak dan juga dasar apabila ada pihak yang melakukan kesalahan yang 

menimbulkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum bagi salah satu pihak. 

Namun terkadang surat perjanjian kerja tidak begitu diperhatikan bagi salah satu 

pihak dalam hubungan kerja.  Bedasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Undang-

undang Nomor 13 tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan 

diri dalam perjanjian kerja. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bersifat Musiman, 

Perlindungan Hukum 

 

ABSTRACT 

 

The existence of employment contract is indispensable because there written the 

rights and the obligation for all parties. Furthermore, employment contract is also 

as the form of legal protection for all parties and basis if any party breaches the 

contract, act against the law. But sometimes employment contract letter is ignored 

by one of the parties in employment relationship. Based on Regulations of The 

Minister of Manpower and Transmigration No: Kep.100/MEN/VI/2004 on 

Provisions for The Implementation of Fixed-Term Duration Employment 

Contract, Regulations of The Minister of Manpower and Transmigration No. 19 

of 2012 on The Terms of Partial Delegation of Employment Implementation to 

The Other Company, Act No. 13 of 2003 on Employment, Code of Civil Law 

contains the rights and obligations for all parties who bound themselves to the 

Employment Contract. 

 
Keywords: Limited Duration Contract Agreement is Sesional, Legal 

Protection 

 



 
 

1 
 

PENDAHULUAN 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.
1
 Dalam ketenagakerjaan diperlukan perjanjian kerja, yakni perjanjian 

antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
2
 Perjanjian kerja waktu tertentu 

merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
3
  

Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat pekerjaan yang bersifat 

musiman. Pekerjaan yang bersifat musiman yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya 

tergantung pada musim atau cuaca sehingga hanya dapat dilakukan untuk suatu 

pekerjaan pada musim tertentu.
4
 Untuk selesainya jangka waktu tertentu 

berdasarkan jangka waktunya, berarti pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pada 

jangka waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang muncul pada waktu tertentu atau 

lazim disebut dengan pekerjaan musiman.
5
 Di dalam melakukan suatu pekerjaan 

tentunya diperlukan adanya surat perjanjian. Karena keberadaan dari adanya surat 

perjanjian ini sangat penting dan diperlukan dalam hubungan hukum. 

Di dalam surat perjanjian kerja tersebut mengatur hak dan kewajiban antara 

pihak yang mengikatkan diri. Pengusaha adalah berhak sepenuhnya atas hasil 

kerja pekerja, berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk

                                                           
1
 R Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa,  hal 1. 

2
 Rocky Marbun dkk, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visi Media, hal 238. 

3
 R. Joni Bambang S, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 112. 

4
 Ibid., hal 117. 

5
 Maruba Nababan-patriot.blogspot.com/2010/09/pkwt-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-.html,  

diunduh pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2014 pukul 23.55 WIB. 



2 
 

 
 

 pemberian sanksi, berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja, berhak 

melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.
6
 Keberadaan 

adanya surat perjanjian kerja waktu tertentu yang bersifat musiman juga 

dimaksudkan sebagai tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan 

kesalahan. Yang dimaksud tanggung jawab hukum adalah tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.
7
  

Adanya surat perjanjian kerja juga berfungsi sebagai perlindungan hukum 

yang ada pada perjanjian kerja waktu tertentu bagi para pihak yang mengikatkan 

diri dalam klausul perjanjian kerja. Namun terkadang surat perjanjian kerja tidak 

begitu diperhatikan bagi salah satu pihak dalam hubungan kerja. Karena salah satu 

pihak tidak begitu paham terhadap aturan hukum yang berlaku. Maka kemudian 

surat perjanjian kerja hanya sebagai formalitas guna memenuhi syarat untuk 

bekerja. Padahal didalamnya mengatur hal penting menyangkut hak dan 

kewajiban. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan perjanjian waktu tertentu yang pekerjaanya bersifat 

musiman  yang ada di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo 

Kabupaten Sragen dan bagaimana penyelesaianya? (2) Untuk mengetahui 

apakah hak dan kewajiban bagi para pihak sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan? (3) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum 

bagi para pihak bila ada wanprestasi? 

                                                           
6
 Wahyu-Apriliyana http://wahyu-apriliyana.blogspot.com/2012/01/hak-pengusaha.html, diunduh 

pada hari kamis tanggal 19 Sepetember 2014 pukul 07.06 WIB. 
7
 Sony Tobelo, http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html, diunduh 

pada hari kamis tanggal 19 Sepetember 2014 pukul 07.21 WIB. 

http://wahyu-apriliyana.blogspot.com/2012/01/hak-pengusaha.html
http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html
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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan perjanjian waktu tertentu yang pekerjaanya bersifat musiman  di PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Kabupaten Sragen dan bagaimana 

penyelesaianya. (2) Untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban bagi para 

pihak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum bagi para pihak bila ada 

wanprestasi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya 

mengenai perlindungan hukum kepada pekerja waktu tertentu (pekerja 

musiman) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. (2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu 

pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur 

mengenai ketenagakerjaan. (3) Dapat memberikan pengetahuan, penambahan 

wawasan, dan informasi kepada masyarakat umum dan khususnya pada 

pengetahuan hukum dibidang  ketenagakerjaan, khususnya perjanjian waktu 

tertentu (pekerjaan yang sifatnya musiman).  

Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang 

menggunakan metode normatif. Penelitian normatif adalah sebagai usaha 

mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.
8
 Sehingga dalam 

penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau 

                                                           
8
 Hadikusuma Hilman 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Penerbit Mandar Maju, hal 60.  
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hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.
9
 Dalam penelitian ini penulis akan 

mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu 

perundang-undangan dan juga dari norma hukum yang tidak tertulis yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat diketahui aspek hukumnya 

mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaanya bersifat musiman. 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelititan 

deskriptif, pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.
10

 Yaitu terhadap perlindungan 

hukum bagi perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja musiman) yang ada di PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Kabupaten Sragen. 

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data 

Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (2) Data Primer adalah Data 

yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
11

 Yaitu dengan melakukan 

penelitian langsung terjun ke lokasi Penelitian dan subyek yang diteliti yaitu 

dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan 

mengenai ketenagakerjaan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode kualitatif, 

metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature 

                                                           
9
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Raja   Grafindo 

Persada, hal 118. 
10

 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal. 

35. 
11

 Op. Cit,, hal. 32. 
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lainnya yang berkaitan dengan dengan proses pelaksanaan perlindungan hukum 

bagi perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaanya bersifat musiman  yang ada 

di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Kabupaten Sragen. Yang 

kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi 

lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang 

bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data 

secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga 

dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (pekerjaan musiman) yang 

ada di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Kabupaten 

Sragen 

 

Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan 

asas-asas hukum perikatan.
12

 Dalam melakukan perbuatan hukum maka bagi 

subjek hukum ditentukan batasan umur agar dapat dikatakan mampu dan cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, untuk syarat pendaftaran kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT) bersifat musiman yang baru dan juga pekerja luar masa giling, 

ditentukan dengan batasan ijasah SLTA untuk calon pekerja yang baru dan juga 

ijasah pendidikan terakhir untuk pekerja luar masa giling.  

Dari salah satu syarat yang ditentukan di atas, maka tidak jelas mengenai 

batasan umur minimal calon pekerja. Karena hanya ditentukan melalui ijasah 

SLTA dan pendidikan terakhir. Sesuai Pasal 54 Ayat 1 huruf b Undang-undang 

                                                           
12 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 

41. 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus mencantumkan umur guna 

mengetahui sesorang sudah memenuhi batasan dewasa atau belum. Di dalam 

Undang-undang ketenagakerjaan juga disebutkan pada Pasal 1 angka 26 bahwa 

batasan minimal dewasa adalah beurumur 18 tahun. 

Setelah calon pekerja memenuhi persyaratan calon pekerja, maka 

perusahaan memberi kesempatan untuk membaca isi surat perjanjian kerja. Hal ini 

guna memberi kesempatan apakah calon pekerja setuju atau tidak dengan isi 

perjanjian kerja. Sesuai dengan  Pasal 52 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka Perjanjian kerja dibuat atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak (antara buruh/tenaga kerja dan perusahaan). Jadi 

tidak boleh ada suatu paksaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam melakukan 

perjanjian antara kedua belah pihak harus adanya kata sepakat antara para pihak 

dan tidak boleh adanya paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Maka yang 

dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. 

Untuk status PKWT di P.G Mojo terdapat PKWT musiman dan PKWT 

musiman semi tetap yang sering disebut dengan istilah kampanye. Saat penulis 

melakukan wawancara, pihak perusahaan mengaku bahwa PKWT semi tetap tidak 

diatur dalam peraturan, namun ada di P.G Mojo. Dilihat dari isi Pasal 56 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi 

“Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”. 

Berdasarkan Pasal 56 tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian kerja hanya 

dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Yang dimaksud 

dengan waktu tertentu disini adalah pekerja dengan status tidak tetap (PKWT), 
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dan waktu tidak tertentu merupakan pekerja yang memiliki status pekerja tetap 

(PKWTT). Dengan demikian PKWT kampanye yang memiliki status pegawai 

semi tetap tidak ada yang mengaturnya, dan tidak sesuai dengan peraturan yang 

ada. 

Hak dan Kewajiban bagi Para Pihak Sudah Sesuai atau Tidak Dengan 

Peraturan Perundang-undangan 

Perjanjian kerja yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, 

didalamnya memuat hak kewajiban bagi pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian diamana pihak ke satu (buruh), mengikatkan diri 

untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan 

majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.
13

 

Maka yang utama dalam dunia ketenagakerjaan adalah kewajiban pekerja untuk 

bekerja dengan mendapat upah, dan kewajiban perusahaan membayar upah dan 

berhak medapat hasil kerja. 

Selain hak pekerja mendapat upah, juga diatur mengenai upah lembur dan 

hak cuti. Hak mendapat upah lembur diatur dalam Keputusan Menekertrans RI 

No. Kep-102/Men/IV/2004 dalam pasal  4 ayat (1) Dan kewajiban perusahaan 

dalam pasal 7 ayat (1) huruf a. Hasil penelitian dengan pekerja musiman 

menerangkan bahwa perusahaan pada tahun 2014 hampir tidak memberikan upah 

lembur. Namun pekerja melakukan demo sebanyak 3 kali baru diberikan. Maka 

perusahaan telah kesalahan dan tidak sesuai dengan isi perjanjian yang ada 

sehingga  memenuhi prestasinya tidak tepat waktu. 

                                                           
13

 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo  

Persada, hal. 65. 
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Selain upah, pekerja juga memiliki hak untuk cuti kerja. Hak cuti diatur 

dalam Pasal 93 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Dalam surat perjanjian kerja PKWT di P.G Mojo dalam Pasal 5 

Ayat (2) juga diatur mengenai hak untuk ijin tidak masuk kerja bagi pekerja. 

Dalam hasil penelitian menerangkan bahwa PKWT yang pekerjaanya bersifat 

musiman  tidak mendapatkan hak untuk ijin meninggalkan pekerjaan dengan tetap 

mendapatkan upah. Kecuali bagi pekerja PKWT kampanye semi tetap mereka 

mendapatkan untuk itu.  

Maka dari hasil penelitian jelas bahwa hak untuk mendapatkan ijin tidak 

masuk kerja sesuai dengan kalusul perjanjian kerja tidak berlaku bagi PKWT 

musiman dan belum sesuai dengan Pasal 93 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWT juga memiliki hak istirahat selama 

satu hari dalam seminggu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat 

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang 

mengatur tentang PKWT. Namun hal tersebut juga tidak ada, dan PKWT 

Musiman tetap bekerja dengan mendapat upah lembur. 

Tanggung Jawab Hukum bagi Para Pihak Bila Ada Wanprestasi 

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau 

kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan 

dalam perjanjian.
14

 Kemudian menganai ganti rugi akibat wanprestasi diatur 

dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Kesalahan yang pernah terjadi dalam perusahaan 

                                                           
14

 Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, hal. 21. 
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adalah dimana PKWT yang bekerja sebelum perjanjian kerja berakhir pekerja 

kemudian keluar karena mendapat pekerjaan lain yang lebih bagus. 

Dalam Pasal 62 Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu pihak yang mengakhiri hubungan 

kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu, maka diwajibkan untuk mengganti rugi pihak lain sebesar upah 

pekerja sampai berakhirnya perjanjian kerja. Namun dalam hasil penelitian pihak 

perusahaan tidak pernah meminta ganti rugi, melainkan dilakukan secara 

musyawarah. Kecuali apabila merugikan barang milik perusahaan baru 

perusahaan meminta ganti rugi. 

Kemudian hasilpenelitian berikutnya PKWT dapat dilakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) apabila tidak masuk kerja selama enam hari berturut. 

PHK sendiri dalam peraturan sebenarnya sangat dihindari agar tidak dilakukan 

perusahaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 151 Undang-undang  Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perusahaan harus 

menghindari PHK, jika tidak dapat dihindari maka wajib dirundingkan oleh 

perusahaan dan serikat pekerja atau dengan pekerja langsung.  

Apabila upaya perundingan tidak berhasil, maka perusahaan hanya dapat 

melakukan PHK pekerjanya dengan memperoleh penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Maka apabila perusahaan hanya 

sepihak dalam melakukan PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hal tersebut tidak sesuai 
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dengan  Pasal 151 Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Kemudian mengenai perbuatan melawan hukum, dari hasil penelitian 

dijelaskan memang pernah ada yakni pengemudi PKWT yang pekerjaanya 

bersifat musiman  mencuri blotong. Menurut Nin Yasmine Lisasih konsekuensi 

perbuatan melawan hukum yakni tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa 

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
15

 

Ganti rugi juga diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Namun adanya 

perbuatan melawan hukum tersebut, perusahaan hanya memberi peringatan surat 

peryataan untuk tidak mengulanginya lagi dan memberi nasehat. Perusahaan tidak 

meminta ganti rugi atas perbuatanya tersebut. Sehingga dalam hasil penelitian, 

perusahaan mengedepankan upaya mediasi dengan pekerja dan tidak langsung 

meminta ganti kerugian. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pertama, sebelum dilakukanya perjanian pekerjaan waktu tertentu, maka 

ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan kepada calon PKWT 

untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Namun, batasan umur minimal 

bagi calon PKWT musiman yang akan bekerja tidak ditentukan maka belum 

sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

                                                           
15

 Nin Yasmine Lisasih, http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/, 

diunduh pada tanggal 3 Desember 2014, pukul 20.07 WIB. 

http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/
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Kedua, sebelum terjadinya kesepakatan, para calon pegawai pekerja waktu 

tertentu dipersilahkan untuk mempelajari isi dari perjanjian kerja yang akan 

disepakati dalam perjanjian kerja. Ini bertujuan agar para pihak dapat mempelajari 

untuk mengetahui secara jelas  klausul perjanjian kerja bagi para pihak yang akan 

disepakati. Sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ketiga, kewajiban bagi pekerja untuk memenuhi prestasinya untuk bekerja 

sesuai dengan jangka waktu bekerja, belum sepenuhnya dipenuhi oleh pekerja. 

Maka pekerja musiman (pekerja waktu tertentu) dapat dipertanggung jawabkan 

menurut hukum berdasarkan wanprestasi. Karena telah memenuhi unsur tidak 

melakukan sesuatu yang menjadi kewajibanya sesuai dengan Pasal 1239 KUH 

Perdata yang menjadi dasar adanya wanpresatsi. Dan juga Kemudian mengenai 

hak cuti untuk mendapat ijin tidak bekerja bagi pekerja yang tidak terpenuhi. 

Saran 

Pertama, bagi perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja, 

sebaiknya memperhatikan usia minimal para calon tenaga kerja. sesuai Pasal 1 

Angka 26 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

mengatur batasan umur minimal dewasa adalah 18 tahun. 

Kedua, bagi para calon pekerja waktu tertentu yang telah memenuhi syarat 

kerja yang ditentukan perusahaan, sebaiknya sebelum menyetujui perjanjian kerja, 

dicermati terlebih dahulu menganai hak dan kewajibanya yang akan dilakukan 

dan didapatkan.Sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang didapatkan 
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Ketiga, bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen, maka sebaiknya 

dibuat perjanjian secara khusus untuk mengatur pekerja waktu tertentu yang 

pekerjaanya bersifat musiman kampanye. Hal ini bertujuan agar pekerja PKWT 

kampanye memiliki status pekerja yang sah dan diakui secara hukum. 

Keempat, bagi calon pekerja diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, sehingga diharapkan bisa mengetahui mengenai bagaimana dalam 

menyetujui suatu perjanjian kerja, cara melaksanakan perjanjian kerja dan 

melakukan tanggung jawab hukum. 
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