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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA KARYAWAN 

HOTEL (STUDI KASUS PERJANJIAN KERJA KARYAWAN HOTEL 

AWANN SEWU SEMARANG) 

 

Abstrak 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan 

harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Di dalam 

penerimaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan digunakan suatu perjanjian yang 

disebut perjanjian kerja. Dalam praktek dan perkembangan perjanjian tidak dibuat 

dengan menggunakan perjanjian standar, sehingga dapat menciptakan ketidak 

seimbangan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Penelitian penulis 

bertempat di Hotel Awann Sewu Semarang.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perjanjian kerja yang selama ini telah berjalan terutama pada hotel 

Awann Sewu Semarang telah memenuhi hak-hak pekerja atau belum yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang penulis 

gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja karyawan Hotel Awann Sewu 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdapat 

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tidak menyalahi ketentuan serta 

dilakukan oleh pihak yang sudah cakap. Namun bentuk perjanjian tidak sesuai 

dengan perundang-undangan. Perjanjian kerja karyawan Hotel Awann Sewu 

berbentuk perjanjian kerja waktu dimana seharusnya pekerjaan sebagaimana 

dikerjakan oleh karyawan hotel Awann Sewu dalam perjanjian tersebut 

merupakan pekerjaan yang tidak masuk dalam kriteria pekerjaan dengan waktu 

tertentu.  

 

Kata kunci : perjanjian kerja, karyawan hotel, keternagakerjaan 

 

Abstract 

Employment developing is carried out in order to increase the dignity, dignity and 

self-esteem of the workforce and to create a prosperous, just, prosperous and 

equitable society, both materially and spiritually. In the acceptance of workers by 

a company used an agreement called a work agreement. In practice and 

development, agreements are not made using standard agreements, so that it can 

create an imbalance for the parties in determining the contents of the agreement. 

This study aims to determine whether the work agreement that has been running 

so far, especially at the Awann Sewu hotel, Semarang, has fulfilled the rights of 

workers or not which has been regulated in the legislation. The research method 

that the writer uses is descriptive research with a normative approach. The results 

showed that the work agreement of the employees of the Awann Sewu Hotel was 

in accordance with the applicable laws and regulations, namely there were rights 

and obligations of each party, did not violate the provisions and was carried out 

by a competent party. However, the form of the agreement is not in accordance 

with the legislation. The work agreement of the Awann Sewu Hotel employees is 

in the form of a time work agreement where the work as carried out by the Awann 
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Sewu hotel employees in the agreement is a job that is not included in the job 

criteria for a certain time. 

 

Keywords: employment agreement, hotel employee, employment 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini hukum dipandang sebagai suatu kebutuhan hidup masyarakat. Hukum 

merupakan suatu panduan dalam berkehidupan di masyarakat baik antara 

masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan negara. Hubungan 

inilah yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum ini terjadi karena adanya 

interaksi antara 2 pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Hubungan hukum terjadi karena peristiwa hukum yang berupa 

perbuatan perjanjian (Muhammad, 2000). Perjanjian diatur dalam pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu : “suatu perbuatan 

yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”. 

Menurut pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah, 

perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengaitkan dirinya; 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu 

sebab yang tidak terlarang. 

Perjanjian mempunyai berbagai macam jenis salah satunya yaitu perjanjian 

kerja. Tidak dapat dipungkiri di era yang seperti sekarang bekerja menjadi salah 

satu hal yang perlu diatur dalam sebuah perjanjian. Bekerja dapat dilakukan 

secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat 

dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai 

pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau 

pekerja (Situmorang, 2003). 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan 

masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.  

Di dalam penerimaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan digunakan suatu 

perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Perjanjian kerja pada dasarnya adalah 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 
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orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, 

timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. 

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan 

demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu 

menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-

sumber lain. 

Perjanjian hubungan kerja sering disebut juga dengan perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat atau dasar-dasar perjanjian 

kerja pada prinsipnya sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 

KUH Perdata, yaitu antara lain kesepakatan kedua belah pihak (konsesnsus); 

kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum (cakap hukum); adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan (obyek tertentu); pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesuilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (causa yang halal).  

Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak 

pihak, terutama oleh pemerhati tenaga kerja. Perjalanan seseorang sebagai tenaga 

kerja sering diperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Perselisihan 

antara pengusaha dan pekerja kerap terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah 

air. Seperti halnya kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, pemecatan 

yang semena-mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin 

kompleks. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih banyaknya pihak yang 

belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki 

dalam satu perjanjian kerja yang notabene adalah suatu perikatan hukum. 

Sehingga masih banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha yang 

memaksakan kehendaknya pada pihak pekerja dengan mendiktekan perjanjian 

kerja tersebut pada pekerjanya. Di satu sisi pengusaha masih melihat pihak 

pekerja atau bruh sebagai pihak yang lemah.  
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Sehingga hak dan kewajiban dari pihak yang menentukan perjanjian 

tersebut yaitu pengusaha membatasi kewajibannya untuk memenuhi hak dari 

pekerja. Hal ini terkait dalam menentukan hak-hak pekerja seperti pemberian upah 

di bawah upah minimum, tidak memberikan keselamatan kerja maupun kesehatan 

kerja, tidak ada cuti, jenis dan sifat pekerjaan yang seharusnya merupakan 

pekerjaan tetap, atau perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan 

ketenagakerjaan di Indonesia. Posisi pekerja yang lemah karena pengusaha 

menggunakan landasan hukum berupa perjanjian sebagai alasan untuk 

menghindari beberapa kewajiban (meminta izin, permohonan penetapan 

pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberian uang pesangon, penghargaan atas 

masa kerja dan ganti rugi) yang menjadi tanggungan pengusaha. Kecenderungan 

ini akan merugikan pekerja dalam upaya memperoleh hak-hak mereka. Dalam 

praktek dan perkembangan perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan 

perjanjian standar, sehingga dapat menciptakan ketidak seimbangan bagi para 

pihak dalam menentukan isi perjanjian. Salah satu pihak hanya menandatangani 

saja tanpa adanya kebebasan berkontrak. Perjanjian standar mensyaratkan bagi 

pihak yang membutuhkan dengan kesepakatan take it or leave it. Tanpa 

menjunjung prinsip konsensualisme yang berdasarkan kehendak bebas dari para 

pihak dan asas itikad baik (Bahmid, 2014). Hal ini pun bertengan dengan Pasal 

28D ayat (2) UUD 1945 yakni “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapa 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan 

penelitian terhadap perjanjian kerja karyawan hotel Awann Sewu Semarang. 

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : pertama, 

Bagaimana isi perjanjian karyawan Hotel Awann Sewu Semarang? kedua, 

Bagaimana ketersesuaian isi perjanjian kerja karyawan hotel Awann Sewu 

Semarang dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku di Indonesia?  

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Metode 

Pendekatan Normatif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian 
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ini adalah deskriptif, karena digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu perjanjian kerja harus memuat sekurang-kurangnya subyek perjanjian, 

obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, tempat dan tanggal pembuatan 

perjanjian serta tanda tangan dari masing-masing pihak. Dalam sebuah perjanjian 

tentu adanya sebuah resiko yang mana atas hal tersebut dalam perjanjian kerja 

juga ditulis mengenai wanprestasi dan penyelesaian perselisihan.  

Subyek dalam perjanjian kerja ini terdiri dari dua pihak yaitu perusahaan 

dan karyawan. Perusahaan dalam perjanjian ini yaitu pihak PT. Karya Dwi Setia 

yang melakukan kegiatan sebagai Hotel Awann Sewu Semarang yang diwakili 

oleh Denny Ristyanto sebagai Corporate General Manager. Kemudian pihak 

karyawan yaitu Putu Pratama Pangestu. Kedua belah pihak telah menyetujui 

letentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja 

tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dari Hotel Awann Sewu 

Semarang dinyatakan bahwa umur dari karyawan yang bekerja dan membuat 

perjanjian kerja adalah berkisar antara 22 tahun, sedangkan untuk Corporate 

General Manager yaitu Bapak Denny Ristyanti berusia 38 tahun. 

Selain mencantumkan subyek perjanjian, suatu perjanjian kerja juga harus 

mencantumkan obyek dari perjanjian kerja tersebut. Obyek dalam perjanjian kerja 

adalah pekerjaan, perintah dan upah.  

Subjek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban 

untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun 

perbuatan dua pihak (Naja, 2005). Jadi pada dasarnya, subjek hukum terdiri dari 

manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Ada beberapa 

orang-orang tertentu oleh Undang-undang dianggap tidak mempunyai 

kewenangan berhak artinya tidak berwenang atau tidak cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa : yang tak 
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cakap untuk membuat persetujuan adalah : anak yang belum dewasa; orang yang 

ditaruh di bawah pengampuan; perempuan yang telah kawin dalm hal-hal yang 

ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-

Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam 

Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian yakni pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pasal 

1 angka 26 Undang-undang  No 13 tahun 2003 seseorang dianggap cakap 

melakukan perjanjian kerja adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun juga 

tidak terganggu jiwanya atau tidak gila dan untuk perusahaan disebutkan dalam 

pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 13 tahun 2003 perusahaan salah satunya 

yaitu orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 

usaha bukan miliknya. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis 

sekurang-kurangnya mengenai subyek hukum harus memuat yaitu untuk 

perusahaan nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Sedangkan untuk pekerja 

atau buruh memuat nama, jenis kelamin, umur dan alamat.  

Perjanjian antara pekerja dengan hotel Awann Sewu Semarang telah 

memuat identitas dari masing-masing pihak namun yang menjadi kekurangan 

yang mana belum mencantumkan umur dari karyawan. Sedangkan pencantuman 

umur dalam perjanjian kerja bertujuan untuk mengetahui kecakapan dari masing-

masing pihak. Namun, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diketahui 

bahwa umur dari karyawan adalah 22 tahun sedangkan untuk umur dari pihak 

yang mewakili hotel adalah 48 tahun.  

Dalam hal ini yang menjadi buruh atau karyawan yaitu karyawan yang 

telah dikonfirmasikan untuk menempati posisi tertentu di Hotel Awann Sewu 

Semarang. Karyawan dalam subyek perjanjian termasuk kedalam orang atau 

natuurljk persoon. Seseorang dianggap cakap untuk melakukan perjanjian kerja 

yaitu seseorang yang berusia diatas 18 tahun, yang mana dalam hal ini karyawan 

berusia 24. Selain telah berumur diats 18 tahun pembuat perjanjian dalam hal ini 

karyawan juga diharuskan tidak terganggu kesehatan jiwanya, yang dalam 
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perjanjian kerja karyawan Hotel Awann Sewu Semarang dibuktikan dengan tes 

medik. Untuk pihak dari perusahaan sendiri dalam perjanjian kerja karyawan 

diwakili Denny Ristyanto selaku Corporate General Manager yang dalam hal ini 

termasuk dalam perusahaan yang mempunyai arti perseorangan, persektuan atau 

badan hukum yang menjalankan usaha bukan miliknya. Hotel Awann Sewu 

sebagai badan hukum yang menginduk kepada PT. Karya Dwi Setia.  

Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yakni objek perjanjian (pekerjaan) harus halal dengan 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. 

Perjanjian kerja hotel Awann Sewu Semarang merupakan PKWT yang 

mana selain harus tertulis dan berbahasa harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

Harus mempunyai jangka waktu tertentu atau; Adanya suatu pekerjaan yang 

selesai dalam waktu tertentu; Tidak mempunyai syarat masa percobaan. 

Adapun hal tersebut telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian 

kerja Hotel Awann Sewu Semarang, yaitu mengenai jangka waktu tertentu tertulis 

dalam perjanjian bahwa karyawan dipekerjakan selama 24 bulan atau 2 tahun. 

Ketentuan mengenai jangka waktu ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No 35 

Tahun 2021 yang menyatakan bahwa PKWT jangka waktu paling lama yaitu 5 

(lima) tahun. PKWT karyawan hotel awan sewu semarang akan ditinjau setiap 

tahunnya atau 1 bulan sebelum jatuh tempo kontrak yang bersangkutan habis 

masa.  

Dalam perjanjian kerja Hotel Awann Sewu Semarang pekerjaan yang 

diberikan dalan perjanjian ini adalah sebagai Room Attendant atau petugas kamar. 

Karyawan dipekerjakan 40 (empat puluh) jam dalam 1 minggu. Jam kerja ini 

sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Cipta 

Kerja Kluster Ketenagakerjaan yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 

: waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. 7 (tujuh) jam 1 

(satu) hari dan 40 (empatpuluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 
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dalam 1 (satu) minggu; b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empatpuluh) jam 

1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 

Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa karyawan akan diminta 

untuk melakukan pekerjaan dengan melebihi waktu yang telah ditentukan atau 

bisa disebut lembur. Mempekerjakan karyawan diluar jam kerja diperbolehkan 

dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 

Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut 

dijelaskan bahwa pengusaha boleh mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 

dengan syarat ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan waktu tidak melebihi 

4 jam dalam 1 hari atau 18 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan 

karyawan diluar jam kerja wajib memberikan upah kerja lembur. 

Kemudian dalam perjanjian kerja tersebut diatur mengenai pengupahan 

dimana karyawan Hotel Awann Sewu Semarang diberi gaji sebesar setiap 

bulannya yaitu sebesar Rp. 2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu 

limaratus rupiah)  termasuk fix allowance, dan dibayarkan melalui transfer kepada 

Bank yang ditentukan oleh Perusahaan. Pengaturan mengenai besaran pengupahan 

perusahaan tidak diperbolehkan dibawah upah minimum sebagaiman diatur dalam 

Pasal 88E Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Hotel Awann 

Sewu berada di  Jl. Simpang No.11, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota 

Semarang yang mana upah minimum Kota Semarang sebagaimana tercantum 

dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020 yaitu 

sebesar Rp. 2.810.025. Hotel Awann Sewu Semarang telah memberikan gaji 

pokok bulanan sesuai dengan upah minimum Kota Semarang. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban upah perusahaan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 7 PP 

No 36 Tahun 2021 dijelaskan bahwa upah terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah 

pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap 

serta upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Hotel Awann Sewu mengambil 

komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Adapun tunjangan dari karyawan 

terdiri atas THR, makan siang dan asuransi Kesehatan. Pemberian tunjangan 

kepada karyawan hotel Awan Sewu telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) PP No 
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36 Tahun 2021 yang mana pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya 

kepada karyawan. Karyawan Hotel Awann Sewu juga mendapatkan service 

change dan makan siang.  

Service Charge diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sesuai dengan 

pembagian yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal itu telah sesuai dengan peraturan 

dalam Pasal 13 PP No 36 Tahun 2021 yang mengatur bahwa service charge atau 

uang servis dihimpun oleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan. Uang 

service diberikan kepada karyawan setelah dikurangi biaya resiko kehilangan atau 

kerusakan dan pendayagunaan sumber daya manusia.  

Pemberian asuransi kesehatan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 100 

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

berbunyi “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.” Dalam 

PKWT karyawan hotel fasilitas kesejahteraan yaitu berupa asuransi Kesehatan 

dan asuransi Ketenagakerjaan. Asuransi Kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Kedua asuransi tersebut disediakan dan ditetapkan oleh 

Perusahaan. 

Terkait dengan obyek perjanjian kerja karyawan Hotel Awann Sewu 

Semarang Hal-hal yang sesuai antara norma dan perjanjian kerja waktu tertentu 

karyawan ASH yaitu bahwa untuk masa kontrak karyawan yaitu 2 (satu) tahun 

dimana itu tidak melebihi apa yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-

undangan. Terkait dengan pengupahan karyawan Hotel Awann Sewu juga telah 

termuat dalam perjanjian yaitu sebesar Rp. 2.810.500,-  dimana hal tersebut telah 

disesuaikan dengan upah minimum daerah setempt. Selain mendapat upah per 

bulannya, karyawan ASH juga berhak mendapatkan service charge, asuransi 

berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, makan siang yang diberikan 

setiap hari serta tunjangan hari raya. Kebijakan pengupahan karyawan Hotel 

Awann Sewu ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan perintah perjanjian kerja karyawan ASH juga telah 

memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 



 
 

10 

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni objek 

perjanjian (pekerjaan) harus halal dengan tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.  

Sedangkan terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai yaitu mengenai jenis 

pekerjaan. Dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja Kluster telah disebutkan jenis dan sifat 

pekerjaan yang termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu salah satunya 

adalah pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya tidak bersifat tetap. 

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam perjanjian 

kerja karyawan Hotel Awann Sewu pekerjaan yang diberikan kepada karyawan 

berupa Room Attendant atau petugas kamar. Pekerjaan tersebut merupakan suatu 

pekerjaan yang bersifat tetap atau dalam hal ini tidak musiman dan tidak 

berkenaan dengan produk baru. Pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan 

yang masuk dalam kategori pekerjaan yang boleh dibuat untuk perjanjian kerja 

waktu tertentu. Terhadap jenis atau sifat pekerjaan yang tidak sesuai tersebut 

dapat mengakibatkan menjadikan perjanjian kerja ini demi hukum masuk kedalam 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

Hak dan kewajiban baik pengusaha maupun pekerja diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan. Hak perusahaan antara lain: Pasal 85 ayat (2) UU 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan hak perusahaan untuk mempekerjakan 

karyawan diluar jam kerja sesuai dengan kesepakatan dan diberi uang lembur. 

Dalam perjanjian kerja karyawan hotel Awann Sewu tertulis bahwa karyawan bisa 

dipekerjakan luar jam kerja dengan kompensasi.  Pasal 92 ayat (1) sebagaimana 

diubah dalam UU Cipta Kerja perusahaan berhak membuat skala dan stuktur upah 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas perusahaan. Dalam 

perjanjian kerja karyawan hotel Awann Sewu tertulis bahwa karyawan 

mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan.  Pasal 36 huruf j dan k PP No 35 Tahun 2021 berkaitan dengan 

pemberian surat peringatan dan pemecatan terhadap karyawan yang tidak 

melakukan pekerjaan dan melanggar peraturan serta perjanjian. Dalam perjanjian 

kerja karyawan hotel Awann Sewu tertulis bahwa perusahaan akan memberikan 
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peringatan kepada karyawan yang mangkir bekerja dan tidak mematuhi peraturan 

yang telah dibuat oleh perusahaan.  

Sedangkan kewajiban perusahaan atau dalam hal ini yang tercantum dalam 

perjanjian kerja karyawan hotel Awann Sewu Semarang sebagaimana diatur 

dalam beberapa peraturan antara lain : Pasal 88A ayat (3) UU Cipta Kerja Kluster 

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan wajib membayar upah 

kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalam perjanjian karyawan 

Hotel Awann Sewu terdapat klausula yang menyatakan gaji karyawan akan 

dibayar setiap bulannya oleh perusahaan. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 9 

Ayat (1) PP No 36 Tahun 2021 pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya 

kepada karyawan. Hal tersebut juga telah tertulis dalam perjanjian karyawan hotel 

Awann Sewu yang mana perusahaan memberikan THR juga service charge 

kepada karyawan. 

Pasal 77 ayat (1) UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Hal 

ini telah tertulis dalam perjanjian karyawan hotel Awann Sewu yaitu 40 jam 

dalam 1 minggu.  

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan perusahaan wajib 

membayar upah lembur. Kewajiban ini jugs telah tertulis dalam perjanjian 

karyawan dimana pekerja dapat dipekerjakan diluar jam kerja dengan kompensasi 

yang sesuai dengan kesepakatan.  

Pasal 100 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perusahaan wajib memberikan 

fasilitas kesejahteraan dimana dalam perjanjian karyawan Hotel Awann fasilitas 

kesejahteraan yaitu berupa asuransi Kesehatan dan asuransi Ketenagakerjaan. 

Asuransi Kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua 

asuransi tersebut disediakan dan ditetapkan oleh Perusahaan. 

Pasal 79 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan wajib 

memberikan ijin cuti kepada karyawan dengan alasan yang patut dan 

membayarkan sisa cuti apabila karyawan berhenti bekerja. perusahaan wajib 

memberikan istirahat atau cuti. Dalam perjanjian telah tertulis bahwa Hotel 
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Awann Sewu memberiakn cuti sebanyak 12 hari dalam 1 tahun dan akan 

membeyarkan sisanya apabila pekerja berhenti bekerja,  

Pasal 114 UU Ketengakerjaan perusahaan wajib menjelaskan peraturan 

perusahaan, dalam perjanjian karyawan Hotel Awann Sewu Semarang telah 

termuat peraturan perusahaan dan karyawan telah sepakat untuk menaatinya. 

Pasal 148 ayat (1) perusahaan wajib memberikan keterangan tertulis apabila 

penutupan perusahaan diatur dalam serta perusahaan wajib memberi pesangon 

apabila terjadi pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 

CIpta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Kedua hal tersebut belum termuat dalam 

perjanjian.  

Sedangkan terhadap hak dan kewajiban pekerja juga telah tertulis dalam 

perjanjian Hotel Awann Sewu. Adapun hak dari pekerja antara lain: Pasal 86 ayat 

(1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja berhak atas 

keselamatan dan kesehatan kerja,  moral dan kesusilaan serta   perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini 

keryawan hotel Awann Sewu mendapat asuransi dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan.  

Pasal 88 UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan yang mana pekerja 

wajib ata hidup yang layak. Hak ini kemudian diimplementasikan atas hak upah 

yang sesuai. Dalam perjanjian telah tertulsi bahwa karyawan hotel akan mndapat 

gaji Rp. 2.810.500 setiap bulannya beserta dengan tunjangan juga service charge. 

Pasal 79 UU Ketenagakerjaan yang menyatkan bahwa pekerja berhak 

untuk mendapatkan cuti. Hal ini juga telah tertulis dalam perjanjian karyawan 

Hotel Awann Sewu.  Adapun kewajiban dari karyawan hotel Awann Sewu adalah 

mematuhi semua peraturan yang telah dibuat dan disepakati mengenai pekerjaan 

yang mereka lakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 126 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan.  

Perjanjian kerja karyawan Hotel Awann Sewu telah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang dalam hal ini sudah mencakup adanya ketentuan 

mengenai masa kontrak, upah dan jaminan kesejahteraan seperti yang 

dipersyaratkan Undang-Undang, namun dalam perjanjian ini belum dijelaskan 
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mengenai hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja yaitu ketentuan 

mengenai pelatihan kerja, waktu kerja untuk perempuan. 

Dalam PKWT karyawan Hotel Awann Sewu disebutkan bahwa apabila 

Perusahaan atau Karyawan mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka 

pihak yang mengakhiri hubungan kerja di wajibkan membayar ganti rugi kepada 

pihak lainnya sebesar upah satu bulan karyawan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerhaan yang kemudian diubah 

ke dalam PP NO 35 Tahun 2021 bahwa pemutusan hubungan kerja dapat 

dilakukan oleh perusahaan, pekerja ataupun pengadilan. Hal-hal yang dapat 

menjadi alasan dalam pemutusan hubungan kerja adalah pengunduran diri dari 

pekerja, penetepan pengadilan atas pemutusan hubungan kerja, pekerja masih 

dalam masa percobaan, pekerja melakukan perbuatan pidana, pekerja memasuki 

usia pensiun serta pekerja meninggal dunia. Selain itu terhadap pemutusan kerja 

juga harus diberikan pesangon. Disebutkan juga bahwa apabila salah satu pihak 

mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja 

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh 

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dalam perjanjian 

kerja awaktu tertentu karyawan Hotel Awann Sewu kemudian diimplementasikan 

dalam pemutusan masa kontrak yang mengharuskan pembayaran ganti rugi dari 

pihak yang memutus masa kontrak kepada yang diputus masa kontraknya.. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Hotel Awann Sewu Semarang dapat disimpulkan bahwa  pengaturan tentang 

aspek: (a) Subjek hukum, (b) objek hukum, (c)  hak pekerja, (d) kewajiban 

pekerja, (e) hak perusahaan, (f) kewajiban perusahaan ,dan; (e)  wanprestasi 

dalam perjanjian telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) jis Pasal 52 ayat (1), Pasal 

100 ayat (1), Pasal 126 ayat (1) UU Ketengakerjaan. Kemudian Pasal 77 ayat (2) 
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jis Pasal 78-Pasal 79 jis Pasal 88E Pasal 88A jis Pasal 114 jis Pasal 148 jis Pasal 

156 UU Ketenakerjaan yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja Kluster 

Ketenagakerjaan. Telah sesuai juga dengan PP No 35 tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) 

jis Pasal 36 huruf j dan k dan PP No 36 tahun 2021. Sedangkan mengenai aspek 

pengaturan tentang obyek hukum dalam perjanjian kerja antara pekerja Assalaam 

Syariah Hotel dengan Assalaam Syariah Hotel tidak sesuai dengan Pasal 59 

Undang-Undang  No 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah 

dalam UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. 
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