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ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJA PART TIME 

PERSPEKTIF HUKUM KETENAGA KERJAAN 

 

Abstrak 

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak. Dalam Hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja pada 

dasarnya dibagi menjadi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja 

yang sering sekali digunakan oleh perusahan-perusahan untuk mengikat pekerja 

untuk digunakan didalam produksi dan jalannya usaha perusahaan. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan 

membandingkan data berupa perjanjian kerja waktu tertentu dengan undang-

undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perjanjian kerja waktu tertentu yang sesuai dengan 

undang-undang dan bagaimana penyelesaian jika ada sengketa dalam perjanjian 

kerja waktu tertentu. Hubungan hukum dalam PKWT antara Perusahaan dengan 

Pekerja telah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan KUHPerdata. 

Dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja waktu tertentu pekerja dapat 

menyelesaikan dengan melalui musyawarah melalui bipartit atau tripartit dan 

selanjutnya jika tidak menemui kata mufakat dapat melaksanakan mogok kerja 

dan dapat dilanjutkan dengan melakukan proses penyelesaian baik non-litigasi 

maupun litigasi. 

 

Kata Kunci: perjanjian, perjanjian kerja waktu tertentu, hukum ketenagakerjaan 

 
Abstract 

Employment agreement under Law No. 13 of 2003 on Manpower is an agreement 

between workers or workers with employers or employers containing the terms of 

employment, rights and obligations of the parties. In employment law, 

employment agreements are basically divided into two i.e. a specific time work 

agreement or PKWT and a not specific time work agreement or PKWTT. PKWT 

is an employment agreement that is often used by companies to bind workers for 

use in the production and running of the company' s business. In this research, the 

method used is normative research method by comparing data in the form of a 

specific time work agreement with applicable laws and regulations. The purpose 

of this study is to find out how a particular time work agreement is in accordance 

with the law and how to resolve if there is a dispute in a specific time work 

agreement. The legal relationship within the CCP between the Company and the 

Worker is in accordance with employment law and the Civil Code. In the 

settlement of employment agreement disputes a certain time worker can resolve 

by means of deliberation through bipartite or tripartite and further if not met the 

word consensus can carry out the strike and can be continued by conducting 

settlement process both non-litigation and litigation. 

 

Keywords: agreement, fixed term labor contract, labor law 
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1. PENDAHULUAN 

Pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, 

merupakan sesuatu hal yang berat untuk dicapai dan dilaksanakan, mengingat 

jumlah penduduk yang sangat banyak yang tidak diimbangi dengan 

perkembangan perekonomian khususnya penyediaan lapangan kerja. Migrasi 

tenaga kerja Intemasional menjadi fenomena global dan terjadi hampir di sebagian 

besar negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Manusia membutuhkan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang 

harus ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf 

kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri 

ataupun bekerja pada orang lain. Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. 

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian dimana pihak 

pertama yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada 

pihak lainnya. Majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu 

dengan membayar upah. Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu merupakan 

perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat 

untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya 

akan selesai dalam waktu tertentu. Berdasarkan hukum Ketenagakerjaan 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan atau pekerja harus memuat 

beberapa syarat utama, yaitu; a) harus ada perjanjian kerja; b) harus ada hubungan 

kerja yang formil; c) harus bekerja pada perusahaan. 

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian Kerja 

untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk 

pekerjaan tertentu. 
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Perihal setelah masa 2 tahun PKWT berakhir, apakah pekerja dirumahkan 

selama 30 hari untuk tidak melakukan aktifitas kerja atau tetap bekerja 

sepertibiasa. Dalam praktek, pekerja tidak pernah diberhentikan selama 30 hari 

setelah masa kerja berakhir, namun pada 7 hari sebelum berakrinya PKWT, 

perusahaan melakukan perpanjangan PKWT untuk satu tahun yang akan datang. 

Dalam faktanya menunjukkan bahwa tidak pernah ada masa tenggang selama 30 

hari tidak terdapat hubungan kerja bagi pekerja waktu tertentu yuang telah habis 

masa kerjanya dalam 2 tahun. Para pekerja tetap melanjutkan aktifitas 

pekerjaannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang baru untuk setahun 

mendatang. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal 

(Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam 

menjadi acuan perilaku seitap orang. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan 

mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) 

yang tekait dengan objek yang diteliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan 

undang-undang ketenagakerjaan 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum 

yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu 

terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan 

hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup 

bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat 

dikenakan sanksi menurut hukum. 

Dalam Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), hubungan hukum adalah 

antara hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak baik hak dan 

kewajiban dari si pihak Pekerja maupun hak dan kewajiban dari pihak perusahaan. 

Sebagaimana diatur, dalam perjanjian diatas, hak-hak yang diatur dalam 

perjanjian kerja hanya mengatur tentang kewajiban dari pekerja atau hak yang 
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dapat diterima dari sisi perusahaan, yaitu pekerja memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya yang tercantum dalam Pasal 2 dan menaati 

peraturan serta menaati jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian 

Kerja. 

Sedangkan dalam hak yang didapat pekerja dalam perjanjian hanya memuat 

tentang upah atau imbalan jasa yang diterima setiap satu bulan per tanggal 20 

dengan jumlah yang tersebut dalam perjanjian, pekerja juga mendapatkan hak 

untuk cuti sebanyak 3x dalam sebulan, pekerja yang mendapatkan kerja lembur 

juga diberikan uang lembur yang besarannya disebutkan dalam perjanjian, selain 

itu pekerja juga diberikan uang makan untuk setiap hari pekerja masuk kerja. 

Dalam Perjanjian antara PT. Astra Daihatsu Motor dengan Pihak Pekerja, 

dijelaskan bahwa hak-hak pekerja dimuat dalam Pasal 3 dimana Pasal 3 

merupakan pasal yang berlaku sebagai kewajiban pula bagi Pihak perusahaan dan 

Pasal 5 yang memuat tentang kewajiban bagi pihak pekerja, akan tetapi berlaku 

pula menjadi hak bagi pihak perusahaan, selebihnya tidak diatur secara lebih 

lanjut bagaimana tentang pengaturan hak dan kewajiban yang lebih mendalam 

dalam perjanjian tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

diatur tentang hak-hak yang didapatkan oleh pekerja, antara lain: 

a. Hak Untuk Mendapatkan perlakuan yang sama, antara lain: 

Pasal 5 

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan.” 

Pasal 6 

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha.” 

b. Hak Pelatihan Kerja dan mengembankan kemampuan, antara lain: 

Pasal 11 

“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.” 

Pasal 12 Ayat (3) 

“Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.” 

 

Pasal 18 Ayat (1)  

“Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat 

kerja.” 
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Pasal 23 

“Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas 

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga 

sertifikasi.” 

c. Hak untuk mendapatkan Penempatan Kerja, antara lain: 

Pasal 31 

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” 

d. Hak Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, antara lain: 

Pasal 67 Ayat (1) 

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.” 

Pasal 77 ayat (2) 

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  

1). 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

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

2). 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.” 

Pasal 78 Ayat (2) 

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah 

kerja lembur.” 

Pasal 79 Ayat (1) 

“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh.” 

Pasal 80 

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 

agamanya.” 

Pasal 82 

(1)  

“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) 

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan.” 

(2)  

“Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan.” 

 

Pasal 84 

“Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 

berhak mendapat upah penuh.” 

Pasal 85 ayat (1) 

“Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.” 

Pasal 86 ayat (1) 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:  
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a. keselamatan dan kesehatan kerja;  

b. moral dan kesusilaan; dan 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

Pasal 88 Ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 

Pasal 90 ayat (1) 

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” 

Pasal 99 ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja” 

e. Hak untuk ikut dalam hubungan industrial dan serikat, antara lain: 

Pasal 104 Ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh.” 

 

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memuat pula tentang kewajiban bagi pekerja, antara lain: 

Pasal 102 Ayat (2) 

“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, 

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta keluarganya.” 

Pasal 126 

(1)  

“Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib 

melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.” 

(2)  

“Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/ 

buruh.” 

Pasal 136 Ayat (1) 

“Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara 

musyawarah untuk mufakat.” 

 

Pasal 140 Ayat (1) 

“Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok 

kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.” 

 

Dalam hubungan hukum yang ada di dalam perjanjian kerja antara Fotocopy 

Krisnha dengan Pekerja dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2003 tentang Ketenagakerjaan banyak hak-hak yang tidak dimuat dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu, hak-hak seperti pekerja berhak ikut serikat pekerja 

tidak dapat dipenuhi karena lingkup pekerja dalam fotokopi tidaklah sebesar yang 

ada pada perusahaan dengan tingkat Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas 

(PT) akan tetapi hak-hak seperti peberian jaminan social hari-hari libur dan cuti 

bagi pekerja juga tidak dimuat oleh pihak perusahaan. 

Jika dilihat dari hubungan hukum yang ada dalam perjanjian kerja antara 

PT. Astra Daihatsu Motor dengan Pekerja, perjanjian tersebut lebih lengkap 

memuat hak-hak pekerja seperti pemberian jaminan social bagi pekerja dan 

kesejahteraan lainnya untuk pekerja, serta pemberian hak untuk mengikuti serikat 

pekerja dalam maupun diluar perusahaan. 

Meskipun dalam perundang-undangan hak karyawan tampak lebih banyak 

daripada kewajiban karyawan, bukan berarti karyawan tidak wajib menaati aturan 

perusahaan. Pemberi kerja diperbolehkan membuat peraturan sendiri selama tidak 

menyalahi pada sebuah perusahaan bukanlah ‘robot’ yang tidak memiliki aspirasi 

atau opini, sehingga Divisi HR memiliki tugas untuk memfasilitasi adanya diskusi 

dan pembuatan perjanjian kerja yang seimbang antara tenaga kerja dan 

perusahaan. 

Pemberian hak-hak kepada pekerja oleh perusahaan menjadi sangat penting 

mengingat hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan diatur 

lebih lanjut melalui perjanjian, dimana perjanjian bersifat sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Hal yang menjadi penting adalah 

kurangnya pengetahuan pekerja terkait dengan hak-hak yang dapat diperoleh dari 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat perjanjian yang tidak 

mencantumkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.  

Akan tetapi, meskipun pekerja mengerti tentang hak-hak yang dapat 

diperoleh oleh pihak pekerja, namun karena tuntutan lowongan pekerjaan dan 

daripada menganggur, pihak pekerja biasanya dengan terpaksa menyetujui 

perjanjian dan perjanjian tersebut seperti perjanjian baku dimana perjanjian 

pekerja satu perusahaan dapat dikatakan sama antara perjanjian satu dengan yang 

lainnya. 
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3.2 Perlindungan hukum bagi tenaga kerja part time dalam kontrak kerja 

waktu tertentu (PKWT) perspektif undang-undang ketenagakerjaan 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia 

usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi 

kalangan pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh baik 

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam 

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, 

yaitu sebagai berikut: Perlindungan secara ekonomis, yaitu suatu jenis 

perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada 

pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari 

baginya beserta keluarganya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja karena 

sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial, 

yang sekarang lebih dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja. 

Perlindungan sosial, yaitu suatu jenis perlindungan pekerja berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu 

mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada 

umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa 

disebut kesehatan kerja. 

Perlindungan teknis, yaitu suatu usaha perlindungan pekerja yang 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan 

yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh 

bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut 

dengan keselamatan kerja. 

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 

perselisihan hubungan industrial yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahum 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). 

UU PPHI menjadi sebuah hukum acara dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui jalur hukum baik litigasi maupun non litigasi. 

UU PPHI hanya mengatur mengenai perselisihan hubungan industrial. 
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Perselisihan yang tergolong kedalam perselisihan industrial adalah 

perselisihan antara pihak pengusaha dengan pihak buruh baik secara sendiri-

sendiri maupun gabungan. UU PPHI juga secara khusus membagi jenis-

jenis perselisihan hubungan industrial menjadi: Perselisihan hak; 

Perselisihan kepentingan; Perselisihan pemutusan hubungan kerja; 

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. UU PPHI juga mengenal adanya alternatif penyelesaian 

sengketa 

PHI adalah pengadilan khusus (ad hock) yang berada di lingkungan 

peradilan umum yang akan mengadili perselisihan yang pada tahap mediasi 

atau konsiliasi tidak tercapai kesepakatan. Susunan majelis hakim 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terdiri dari hakim dari PN dan 2 

(dua) orang hakim adhoc. Hakim adhoc masing-masing terdiri dari 1 (satu) 

orang dari organisasi pekerja dan 1(satu) orang dari organisasi pengusaha. 

PHI bertugas dan berwewenang memeriksa dan memutuskan: ditingkat 

pertama mengenai perselisishan hak; di tingkat pertama mengenai 

perselisihan PHK; di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 

kepentingan; di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar 

serikat pekerja/ dalam satu perusahaan (pasal 56 UU No.2 Tahun 2004). 

Syarat-syarat mengajukan gugatan ke PHI adalah sebagai berikut: 

diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya 

meliputi tempat domisili pekerja; Gugatan harus dilampiri dengan risalah 

penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Jika risalah tidak disertakan 

pengadilan wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Gugatan 

harus mencantumkan pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan 

beserta identitas para pihak dan dokumen yang menguatkan gugatan. 

Namun, ada penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan dengan pihak pekerja apabila ada perselesihan antara kedua 

belah pihak dapat diselesaikan diluar pengadilan, penyelesaian diluar 

pengadilan antara lain: penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi 

arbiterase. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Hubungan hukum dalam kontrak kerja part-time yang ada di 

perusahaan – Perjanjian kerja part-time antara pekerja dengan perusahaan baik 

Krisnha Fotokopi dan PT. Astra Daihatsu Motor merupakan perbuatan hukum 

sehingga menimbulkan hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban diantara kedua 

belah pihak, dari hubungan hukum tersebut kedua pihak wajib melaksanakan hak 

dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Hubungan hukum tersebut telah 

sesuai dengan Pasal 1313,1320, dan Pasal 1338 KUHPerdata serta Pasal 77 Ayat 

(2), 78 Ayat (2), 79 Ayat (1), 80, 86 Ayat (1), 88 Ayat (1), 99 Ayat (1) dan Pasla 

104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kedua, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja part-time dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Dalam upaya perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang hak-haknya dilanggar oleh Perusahaan, perusahaan dan pekerja 

dapat melakukan musyawarah dengan melalui perwakilan pekerja memlalui 

serikat pekerja sehingga menemukan kesepakatan dari pihak perusahaan dan 

pekerja, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan pekerja dapat 

melakukan upaya mogok kerja dan musyawarah dengan pihak perusahaan melalui 

serikat pekerja, selain itu apabila musyawarah tidak berhasil, pekerja dapat 

melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial yang berlokasi di ibukota provinsi yang gugatan dan proses 

penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahum 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin 

memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai 

berikut: 

Dalam perjanjian kerja waktu tertentu milik Krisnha fotocopy belum 

memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara menyeluruh sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti hak cuti, hak memperoleh 

jaminan tenaga kerja, dan hak-hak pekerja lain sehingga perlu ditambahkan lagi. 
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Selain itu pekerjaan yang diperjanjian menyalahi peraturan sehingga tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

Dalam perjanjian PT. Astra Daihatsu Motor dalam perjanjian kontrak kerja 

tersebut pekerjaan yang menjadi objek kerja bukan merupakan pekerjaan yang 

dapat dijadikan objek perjanjian kerja waktu tertentu, dan dalam perjanjian 

tersebut. 
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