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ABSTRAK 

Wahyu Nugroho, Gilang. 2017. Implementasi Hak dan Kewajiban Pekerja 
Pemetik Teh dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi 
Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Tri 
Sulistiyono, S.H., M.H. dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Hak dan Kewajiban Pekerja, Perjanjian Kerja 

Bersama; PT Perkebunan Tambi. 
 

Kerjasama di bidang pekerjaan yang melibatkan badan hukum 
(perusahaan) dan orang (pekerja) mengakibatkan sebuah hubungan kerja. Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan 
yang digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban serta 
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh 
dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi.Bagaimana 
Pelaksanaan Perjanjian kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi dan Pelaksanaa 
Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik teh dPT Perkebunan Tambi di Tinjau dengan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Konsep dan teori yang digunakan adalah teori implementasi, hak dn 
kewajiban, teori perjanjian, Perjanjian kerja bersama, Undang-undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Metode Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah yuridis sosiologis 
dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik 
pengumpulan data studi Kepustakaan, Dpkumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa. Implementasi Hak dan Kewajiban 
Pekerja Pemetik Teh dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi 
Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Skripsi dalam pelaksanaanya sudah efektif. Hal ini berdasarkan Parameter atau 
tolak ukur efektif dalam penelitian ini dilihat dari segi Komunikasi, Sumber daya, 
Disposisi dan Birokrasi.Implementasi Perjanjian kerja pemetik teh lepas tetap 
dibuat secara tertulis dalam bentuk umum yaitu menggunakan Perjanjian Kerja 
Bersama atau PKB yang diwakili oleh Serikat Pekerja Tambi atau SP Tambi. 
Pekerja pemetik teh lepas musiman dapat diangkat menjadi pemetik teh lepas 
tetap namun harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh PT 
Perkebunan Tambi. Pelaksanaan perjanjian kerja pemetik teh di PT Perkebunan 
Tambi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana pemetik teh lepas tetap di wakilkan oleh 
Serikat pekerja Tambi atau SP Tambi dalam pembuatan Perjanjian kerja Bersama 
atau PKB, dalam PKB Sudah tercantum pemenuhan syarat syarat pemenuhan hak 
dan kewajiban PT perkebunan Tambi dan Pemetik teh. Memulai jangka waktu 
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berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanda 
tangan kedua belah pihak. Dan isi dari setiap beberapa hal yang dicantumkan itu 
juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.  

Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah komunikasi yang terjalin 
atara PT Perkebunan Tambi dan Pekerja pemetik teh sudah berjalan dengan baik  
Sumber daya, sumber daya dalam perjanjian kerja bersama atara PT Perkebunan 
Tambi dengan Pemetik Teh sudah memadai dan berjalan sesuai dengan harapan. 
Disposisi, Implementor sudah melaksanakan Perjanjian Kerja bersama dan 
tanggung jawab atas hak dan kewajibanya sudah seperti yang diharapkan sesuai 
dengan isi perjanjian. Struktur birokrasi, struktur organisasi serikat pekerja dalam 
melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, implementor sudah bisa berperan sesuai dengan 
tugas dan tanggungjawabnya. Implementasi Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik 
Teh dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi sudah berjalan 
sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Dan isi dari setiap beberapa hal yang dicantumkan itu juga sudah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Namun yang perlu ditinjau kembali yaitu mengenai waktu kerja pemetik teh dan 
upah pemetik teh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang 

dalam pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah 

kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk 

memenuhi tahap tinggal landas. Alenia keempat dalam pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan kedua 

negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hal tersebut dapat 

dipahami bahwa kesejahteraan merupakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia 

termasuk kesejahteraan pekerja yang harus dilindungi karena itu milik tujuan 

pembentukan Republik Indonesia. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin 

tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan 

peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus 

disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia. 

Manusia sebagai pekerja atau tenaga kerja merupakan proses dari 

terlaksananya proses produksi suatu perusahaan tersebut maka sesuai dengan 

bunyi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Tiap-tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.  

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain, tanpa itu manusia tidak akan 

bisa bertahan hidup lama. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

seseorang berjualan, dalam berjualan manusia butuh orang lain, supaya 
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dagangannya dibeli dan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, Begitu juga sebaliknya seseorang butuh penjual untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu peristiwa yang 

melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberiakan hasil berupa 

uang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. 

Manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya akan menimbulkan 

suatu peristiwa dalam masyarakat, yang akibatnya diatur oleh hukum itulah yang 

disebut sebagai peristiwa hukum. Dalam negara kita semua diatur berdasarkan 

hukum hal itu konsekuensi dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Isi pasal tersebut menurut penafsirannya adalah semua tindakan atau 

peristiwa dapat dihukum, jika ada aturan hukum yang mengaturnya. hal tersebut 

dalam asas hukum berbunyi nullum delictum noela poena sine praevia lege 

poenali sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berkuasa di negara 

Indonesia ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, 

bukan dari siapa yang kuat itu yang menang dan benar. Hukum akan berbicara 

untuk menentukan siapa yang benar, karena hukum dibuat untuk mengatur norma-

norma kehidupan seseorang dalam bermasyarakat. 

Dalam berinteraksi dimasyarakat akan timbul yang namanya suatu peristiwa 

hukum yang dilakukan antara subjek hukum satu atau lebih dengan subjek huk um 

satu atau lebih lainnya, istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechtsubjek 
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(belanda) atau law of subject (inggris). Pada umumnya rechtsubjeck diartikan  

sebagai, pendukung  hak  dan  kewajiban  subjek. Hukum mempunyai   

kedudukan peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  mengatur  kehidupan  dalam 

bermasyarakat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, 

khususnya masuk dalam hukum keperdataan. Subjek hukum terbagi menjadi dua, 

yang pertama yaitu manusia (naturalijk person) dimana mempunyai hak sejak 

dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan 

untuk melakukan perbuatan hukum, hanya orang yang telah dewasa berumur 21 

tahun dan yang sudah kawin, dan yang kedua badan hukum (recht person) 

menurut Soemitro,1993:10 adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta 

kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 

Dalam hubungan antara recht person dan naturalik person di era modern 

seperti ini tidak bisa dihindari, contohnya pada perkembangan arus globalisasi 

ekonomi dunia, akan berdampak pada salah satunya kerjasama di bidang 

pekerjaan. Akan muncul dimana sebuah hubungan hukum antara badan hukum 

(perusahaan) sebagai majikan dan manusia sebagai karyawan atau pekerja, yang 

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja sehingga menyebabkan adanya 

hubungan kerja diantar keduanya. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para pihak. Sebagai suatu Undang-undang 

yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 



4 
 

tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja. Jika 

berbicara mengenai perjanjian. Pada umumnya pengertian perjanjian diatur oleh 

KUH perdata pasal 1313 yang berbunyi: 

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.  

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa 

diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan 

perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian 

perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Dalam hal 

ini yang dimaksud adalah para pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tidak dalam  

kedudukan yang sama dan seimbang, karena pihak yang satu yaitu pekerja 

mengikatkan diri dan bekerja di bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha. 

Perjanjian kerja menurut jangka waktunya dibagi menjadi dua yaitu 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah  perjanjain  

kerja  antara  pekerja  atau  buruh  dengan  pengusaha  untuk  mengadakan 

perjanjian  kerja  yang  bersifat  tetap.  
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PKWT mempunyai jangka waktu yang dibatasi oleh suatu dasar khusus 

dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan kepmen No. 

100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan  Pelaksanaan Perjanjian kerja Waktu    

Tertentu disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu atau 

selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat perjanjian kerja 

yang dibatasi oleh waktu sebagaiman terdapat dalam istilah kerja kontrak. Ada 

pula pembatasan waktu kerja karena jenis pekerjaan yang bersifat Harian lepas, 

jadi upah yang diterima oleh pekerja atau buruh berubah-ubah sesuai dengan 

kehadiran atau sesuai dengan apa yang dihasilkan.  

PT Perkebunan Tambi merupakan perusahaan perkebunan teh yang berada di 

Kabupaten Wonosobo, Pemegang saham Perusahaan tersebut dimiliki oleh Pemda 

Kabupaten Wonosobo sebanyak 50% dan PT Indo Global Galang Pamitra (IGP) 

sebanyak 50%. Alamat kantor pusat berada di Jalan Tumenggung Jogonegoro 39 

Wonosobo 56314. 

Hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PT 

Perkebunan Tambi adalah karena peneliti melihat banyaknya pekerja pemetik teh 

di PT Perkebunan Tambi, pemetik teh tersebut ada yang menggunakan 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan ada pula pelaksanaan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu. dengan kondisi banyaknya pekerja pemetik teh 

tersebut, kecil kemunginan PT Perkebunan Tambi dapat membuat kesepakatan 

mengenai isi perjanjian kerja secara personal dengan setiap pemetik teh. Menurut 

bapak Zunaidi S.kom selaku Kasubag Sumber Daya Manusia PT Perkebunan 

Tambi, Perusahaan menggunakan Serikat pekerja untuk mewakili perjanjian kerja 
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dengan pemetik teh. Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan pemetik teh 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. 

Namun dalam pelaksanaa waktu kerja pemetik teh hanya dilakukan selama 28 jam 

dalam waktu 1 minggu. Maka dari itu perlu adanya penelitian tentang hak-hak dan 

kewajiban pekerja pemetik teh dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja 

yang mereka sepakati tersebut ditinjau berdasarkan undang-undang 

ketenagakerjaan. 

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti perjanjian kerja 

Pemetik teh secara mendalam dengan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI 

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA PEMETIK TEH DALAM PERJANJIAN 

KERJA BERSAMA DI PT PERKEBUNAN TAMBI (PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul, adapun 

masalah-masalah tersebut dapat penulis Identifikasi sebagai berikut : 

a. Perjanjian kerja di PT.Perkebunan Tambi dengan pekerja pemetik teh, 

b. Pelaksaaan waktu kerja kurang optimal.  

c. Perjanjian kerja antara pekerja tetap dan pekerja lepas musiman, 

d. Jangka waktu kerja antara PT Perkebunan Tambi dan pemetik teh, 

e. Pelaksanaan hak dan kewajiban kerja antara PT.Perkebunan Tambi dan 

pemetik Teh, 
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f. ketentuan-ketentuan perjanjian kerja antara PT Perkebunan Tambi dan 

pemetik teh. 

   

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini tentang 

implementasi hak dan kewajiban antara PT Perkebunan Tambi dan pekerja 

pemetik teh. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan permasalahan tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi perjanjian kerja barsama antara PT Perkebunan 

Tambi dan pemetik teh? 

2. Bagaimana Implementasi hak dan kewajiban pekerja pemetik teh di PT 

Perkebunan ditinjau dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan?  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan Implementasi perjanjian kerja bersama antara PT 

Perkebunan Tambi dan pemetik teh. 
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2. Mendiskripsikan Implementasi hak dan kewajiban pekerja pemetik teh di PT 

Perkebunan ditinjau dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai tinjauan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh dalam Perjanjian Kerja Bersama di PT 

Perkebunan Tambi mempunyai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pendalaman maupun pengembangan kajian yang berhubungan 

dengan fungsi hukum sebagai alat pengontrol masyarakat dan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

dan hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian 

kerja, sehingga dapat diharapkan memberikan referensi bagi penelitian 

lain yang mungkin mengenai objek yang sama. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan informasi yang belum banyak 

diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan 

tentang perjanjian kerja bersama pemetik teh di PT Perkebunan Tambi. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau nilai guna 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Hukum 

Ketenagakerjaan. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan 

pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja pemetik teh dalam perjanjian kerja 

bersama di PT Perkebunan Tambi. 

2. Dapat memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pekerja pemetik teh dalam perjanjian kerja bersama di PT 

Perkebunan Tambi. 

3. Penelitia ini bisa memberikan sumbangan informasi kepada pendidik ilmu 

hukum mengenai kajian perjanjian kerja dan pelaksaan hak dan kewajiban 

pekerja pemetik teh di PT Perkebunan Tambi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas tentang perjanjian kerja, 

untuk menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan 

beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan 

perjanjian kerja. Referensi tersebut antara lain sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Kebeharuan 
Penelitian 

1 “Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja 
di 
PT.Primissima 
Medari Sleman 
Yogyakarta 
dalam Perspektif 
Hukum Islam”   

 (Skripsi Umi 
Khoiriyah, 
Universitas 
Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 
2001) 

pelaksanaan 

perjanjian kerja 

di PT.Primissima 

adalah sah dalam 

perspektif hukum 

islam, dibuktikan 

dengan 

memperhatikan 

adanya akad 

dalam perjanjian 

kerja yang dibuat 

Keterkaitan 
penelitian 
milik Umi 
khoiriyah 
dengan 
penulis 
adalah 
terletak pada 
fokus 
penelitian 
yaitu 
perjanjian 
kerja 
terhadap 
pekerjanya. 

 

Pembaharuan  
penelitian milik 
Umi khoiriyah 
dengan penelitian 
“Implementasi Hak 
dan Kewajiban 
pekerja Pemetik 
Teh  dalam 
perjanjian kerja 
bersama di PT 
Perkebunan Tambi 
(Perspektif undang-
undang no 13 
Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan)” 
adalah terletak 
pada fokus 
penelitian yaitu 
pada pelaksanaan 
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dengan keridaan 

kedua pihak. 

perjanjian kerja, 
penelitian milik 
Umi Khoiriyah 
dilihat dari 
perspektif hukum 
islam, sedangkan 
pada penelitian ini 
ditinjau dari 
Hukum 
Ketenagakerjaan. 

 

2 “Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu 
(PKWT) di 
PT.Sandang 
Asia Maju” 

(Skripsi M.Nasir 
, Universitas 
Stikunank 
Semarang, 
2011) 

PT Sandang Asia 
Maju Abadi 
Sebagai pihak 
pertama dan 
pekerja pihak 
kedua telah 
melaksanakan 
perjanjian kerja 
waktu tertentu 
dengan baik dan 
sesuai dengan 
ketentuan 
perundang-
undangan yang 
berlaku sesuai 
dalam pasal 58 
ayat 1 dan 2 
Undang-Undang 
No. 13 Tahun 
2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

penelitian 
milik M 
Nasir dengan 
penelitian ini 
sama-sama 
membahas 
mengenai 
perjanjian 
kerja  

 

Penelitian milik M 
Nasir membahas 
hambatan-
hambatan yang 
terjadi di PT 
Sandang Asia Maju 
abadi berupa 
masalah jadwal 
kerja dan masalah 
masa 
kontrak/perjanjian  
Sedangkan dalam 
penelitian 
“Implementasi Hak 
dan Kewajiban 
pekerja Pemetik 
Teh  dalam 
perjanjian kerja 
bersama di PT 
Perkebunan Tambi 
(Perspektif undang-
undang no 13 
Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan)”  
lebih membahas 
pada  hak dan 
kewajiban pekerja 
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Pemetik teh dan PT 
Perkebunan Tambi 

3 “Tinjauan 
tentang status 
pekerja kontrak 
berkaitan 
dengan 
perjanjian kerja 
pada bank 
rakyat Indonesia 
cabang 
Karanganyar” 

(Skripsi Heppy 
Indah Alamsari, 
Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 2010) 

Status pekerja 
kontrak dapat 
berubah menjadi 
tetap jika 
perusahaan (BRI 
Cabang 
Karanganyar) 
maupun 
perusahaan 
penyedia jasa 
pekerja 
melanggar pasal 
59 UU No.13 
Tahun 2003. 

 

Keterkaitan 
antara 
penelitian 
Heppy Indah 
dengan 
penelitian ini 
adalah terletak 
pada obyek 
penelitian 
yaitu 
perjanjian 
kerja 

Dalam penelitian 
Heppy Indah lebih 
menekankan pada 
perubahan status 
pekerja dari pekerja 
kontrak menjadi 
pekerja tetap 
sedangkan pada 
penelitian 
“Implementasi Hak 
dan Kewajiban 
pekerja Pemetik 
Teh  dalam 
perjanjian kerja 
bersama di PT 
Perkebunan Tambi 
(Perspektif undang-
undang no 13 
Tahun 2003 
tentang 
Ketenagakerjaan)” 
lebih menekankan 
pada hak dan 
kewajiban pekerja 
pemetik teh dan PT 
Perkebunan Tambi. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Implementasi 

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 
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sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

“Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan 

Politik”. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam 

bukunya Solichin Abdul Wahab (2008:187), yang secara tegas 

menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “a process of moving 

toward a policy objective by means of administrative and political steps” 

(Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi 

implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran - sasaran kebijakan publik 

diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa 

yang dalam ilmu kebijakan publik disebut “policy delivery system” (sistem 

penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-

cara atau saran-saran tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus 

serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang dikehendaki. 

Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya 
implementation and public policy (1983:61) mendefinisikan 
implementasi sebagai berikut pelaksanaan keputusan 
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 
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badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 
mengatur proses implementasinya”.  

 
Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan 

pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk 

perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan 

badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui 

sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, 

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo 

Agustino (2006:139), mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-  

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan”. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 

merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 

pada warganegaranya. Namun dalam praktik badan-badan pemerintah 

sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-

Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan 
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apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi, dapat diambil 

kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dapat berubah-

ubah sesuai tujuan atau kegiatan yang pada akhirnya mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan 

diterapkan adalah Implementasi yang telah dirancang/didesain untuk 

kemudian dijalankan sepenuhnya. Menurut Teori Implementasi oleh 

George C. Edward III dalam Subarsono (2009), “implementasi 

dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, 

disposisi, struktur birokrasi”. 

1. Komunikasi merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

sehingga akan mengurangi penyimpangan pada implementasi. 

Komunikasi tersebut penting adanya karena pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban pekerja Pemetik teh dalam Perjanjian Kerja Bersama 

perspektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan membutuhkan komunikasi antara perusahaan 

yakni PT Perkebunan Tambi dengan seluruh pekerja pemetik teh. 

2. Sumber daya, walaupun tujuan dan sasaran dari kebijakan sudah 

tersampaikan dengan jelas dan baik. Namun apabila implementor 
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kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. “Sumberdaya 

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. 

“Tanpa sumberdaya kebijakan hanya menjadi dokumen 

saja”(Subarsono, 2009:91). Sumber daya ini berkaitan dengan 

kapasitas SDM dalam perusahaa PT Perkebunan Tambi yang 

terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dan 

lingkungan. Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

dibutuhkan kemampuan para anggota yang merata sehingga bisa 

terlaksananya hak dan kewajiaban pekerja pemetik teh dengan baik 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Disposisi ( kecenderungan / tingkah laku ), kecenderungan-

kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 

yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau 

sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi 

kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi 

kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian 

sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak 

terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 

Dalam hal ini komitmen pekerja Pemetik teh dan PT Perkebunan 
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Tambi harus dilaksanakan dengan baik supaya pelaksana hak dan 

kewajiban pekerja dapat terlaksana sesuai harapan. 

4. Struktur Birokrasi, Birokrasi merupakan salah satu institusi yang 

paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana 

kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur 

pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, 

institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus 

tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu 

kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks 

menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi 

tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini 

akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya 

pelaksanaan kebijakan. 

“.....Implementasi juga mempunyai arti proses yang 

memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan negara 

yang diwujudkan sebagai hasil/outcome dan biasanya dilakukan 

oleh pemerintah, untuk itu didalamnya harus mencakup penciptaan 

yang terdiri dari cara-cara atau saranasarana tertentu yang didesain 

secara khusus serta di arahkan menuju tercapainya tujuan dan 

sasaran yang dikehendaki....” (Hanif Harsono, 2007, hal :47) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  
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2.2.2 Hak dan Kewajiban 

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, 

terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja baik dalam bentuk 

yang sederhana yang pada umumnya dibuat secara formal yaitu dalam 

bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan 

dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 

Menurut Sendjun W,Manullang,SH dalam bukunya Pokok-Pokok 

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa ada 3 

faktor yang menentukan hubungan kerja yaitu : 

a. adanya pekerjaan yang harus dilakukan 

b. adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/pengusaha) 

c. adanya upah 

tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada 

hubungan kerja. 

Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya 

menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap 

pekerja secara timbal balik. Hak dan kewajiban antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya merupakan suatu kebalikan jika disuatu pihak 

merupakan suatu hak, maka dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban. 

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan seseorang kepada seseorang 

sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang. 
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Kewajiban tenaga kerja merupakan hak para pengusaha, demikian 

pula sebaliknya bahwa kewajiban para pengusaha merupakan hak para 

tenaga kerja. Kewajiban merupakan suatu prestasi baik berupa benda yang 

didapat atas jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan 

atau statusnya. Jika masing-masing para pengusaha dan tenaga kerja akan 

hak dan kewajiban maka tidak banyak terjadi kasus-kasus hingga 

terbentuk anarki. 

Dilihat dari kedudukan para tenaga kerja/buruh maka yang menjadi 

hak- hak dari para tenaga kerja/buruh antara lain : 

1. Setiap tenaga kerja/buruh memiliki kesempatan yang sama 

tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan 

2. Pekerja/Buruh berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti 

3. Setiap pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas : 

a. keselamatan dan kesehatan kerja 

b. moral dan kesusilaan 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama 

4. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

5. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh Jaminan Sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) 
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6. Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/ serikat buruh 

7. Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan 

hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan 

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam 

pekerja/buruh 

b. membujuk dan atau menyuruh

 pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah 

ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. 

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjiakn kepada 

pekerja/buruh 

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan 

pekerjaan diluar yang diperjanjikan 

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, 

keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh 

sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada 

perjanjian kerja. 

Kewajiban yang harus dipenuhi serta hak yang bisa mereka 

nikmati, bagi mereka yang membuat perjanjian kerja, bisa dirumuskan 

sebagai saling berlawanan antara yang satu dengan pihak yang lainnya 
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yaitu pihak pekerja/buruh berlawanan dengan pihak pengusaha dan atau 

majikan. Isi yang tertuang didalam perjanjian kerja menunjukkan 

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pekerja, maka 

sebaliknya kewajiban tersebut bagi pengusaha adalah merupakan haknya 

dan begitu pula sebaliknya. Didalam KUHPerdata, ketentuan mengenai 

kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603 adalah yaitu : 

1. Si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan 

menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya. Sekedar tentang 

sifat luasnya pekerjaan harus dilakukan tidak dijelaskan dalam 

reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan; 

2. Si buruh diwajibkan melakukan sendiri pekerjaannya, tidak 

bolehlah ia selain dengan izin si majikan dalam melakukan 

pekerjaannya itu digantikan dengan orang ketiga; 

3. Si buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal 

melakukan pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada 

perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan didalam 

batas-batas aturan undang-undang atau perjanjian maupun 

reglemen atau jika itu tidak ada, menurut kebiasaan; 

4. Si buruh yang tertinggal pada si majikan, harus bertingkah laku 

menurut tertibnya rumah; 

5. Si buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun untuk 

berbuat segala apa yang didalam keadaan yang sama, patut 

dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik. 



22 
 

Kewajiban-kewajiban para tenaga kerja/buruh dalam melakuka 

tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yaitu dalam melakukan hubungan industrial, para 

pekerja/buruh wajib menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keahliannya 

serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan 

anggota beserta keluarganya dan jika ingin melakukan mogok, 

pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha 

atau instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan sekurang-

kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok dilaksanakan. 

Pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja, masing-masing pihak 

yaitu pekerja dan perusahaan/pengusaha memiliki hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban yang harus dipenuhi. Yang menjadi hak-hak daripada pekerja 

menurut pedoman pelaksanaan program Jamsostek adalah : 

1. menerima kartu Jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatan 

2. menerima jaminan dan santunan. 

Jaminan dan santunan dapat berupa uang, terdiri dari jaminan 

kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua sedangkan 

yang berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan kewajiban-

kewajiban tenaga kerja menurut pedoman pelaksanaan program Jamsostek 

ialah memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat 

didaftarkan serta bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah 
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pekerjaan harus melaporkan nomor peserta Jamsostek kepada perusahaan 

yang baru. 

2.2.3 Teori Perjanjian 

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “ Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya pada satu orang atau lebi h” 

Menurut (Prof. Subekti, SH. 1990:1) :  

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, 
timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu 
rangkaian perkataan yang mengandung janjijanji atau kesanggupan 
yang diucapkan atau ditulis. 

(Purwahid Patrik 1994 :46) : 

Menurut Rutten bahwa perjanjian adalah perbuatan 
hukum yang terjadi sesuai dengan formalitasformalitas dari 
peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian 
pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang 
ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan 
salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan 
dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. 

Beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan  yang saling 

mengikat antara seseorang dengan orang lain atau kelompok untuk saling 

melakukan suatu hal tertentu.  

Perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian 

yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. 

Untuk kedua bentuk tersebut memiliki kekuatan yang sama kedudukannya 
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untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Tetapi jika terjadi perselisihan 

perjanjian yang dibuat secara tertulis mudah untuk digunakan sebagai alat 

bukti dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan yang 

sulit untuk membuktikanya. 

2.2.4 Asas-asas Perjanjian 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman asas perjanjian ada 10 yaitu 

(Badrulzaman 2006:108) : 

1. Kebebasan mengadakan perjanjian; 

2. Konsensualisme; 

3. Kepercayaan; 

4. Kekuatan mengikat; 

5. Persamaan hukum; 

6.  Keseimbangan; 

7. Kepastian hukum; 

8. Moral; 

9. Kepatutan, dan; 

10. Kebiasaan. 
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Menurut Salim HS, hukum perjanjian mempunyai beberapa asa, 

namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu : 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat 

perjanjian dengan siapa, apa isinya, dan bagaimana bentuknya, 

asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata). 

Dalam perkembangan zaman hal ini tidak berlaku mutlak 

tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.). 

Asas itulah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem 

terbuka. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan 

berkontrak memberi kebebasan para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

c. Mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan dan 

persyarakan. 

d. Menentukan bentukanya perjanjian yaitu secara 

tertulis atau lisan. 
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Namun keempat hal tersebut boleh dilakuan dengan 

syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. 

2. Asas Konsensualisme 

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat 

(Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata). Hal ini dimaksudkan 

untuk kemauan para pihak. 

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt servanda) 

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata). 

4. Asas itikad baik (togue dentrow) 

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 

1338 ayat (3) KUHPerdata). Itikad baik ada dua yaitu: 

a. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan 

kesusilaan 

b. Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin 

seseorang. 

5. Asas kebribadian (personalitas) 
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Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 

perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian terdapat 

dalam pasal 1317 KUHPerdata untuk janji pihak ketiga (Salim 

2003:9)  

2.2.5 Wanprestasi  

Dalam kamus hukum wanprestasi merupakan tindakan yang berupa 

kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam kontrak 

jadi wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur tidak 

memenuhi prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang 

meruapakan pembelokan pelaksanaan kontrak, hingga  menimbulkan 

kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman pernyataan lalai diperlukan 

seseorang meminta ganti kerugian atau meminta pemutusan kontrak 

dengan membuktikannya adanya wanprestasi. Seorang debitur atau pihak 

yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang 

dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 3 macam wujudnya 

yaitu (Badrulzaman 2006:338) : 

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 

b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktunya. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 
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2.2.6 Hukum Ketenagakerjaan 

Perburuhan sekarang disebut dengan ketenagakerjaan jadi hukum 

perburuhan sama artinya dengan hukum ketenagakerjaan. 

Menurut Imam Soepomo (Joni Bambang 2013:45) : 

Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu 

kejadian pada saat seseorang bekerja pada oang lain secara 

formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, 

hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma 

yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola 

hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau 

buruh. 

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah 

sekumpulan peraturan  tentang hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Secara 

yuridis, buruh itu bebas karena prinsip negara kita menyatakan 

bahwa tidak seorang pun diperbudak atau diperhamba. 

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan yaitu melaksanakan 

keadilan sosial dalam perburuhaan dan pelaksanaan itu 

diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap pengusaha. 

Subjek hukum ketenagakerjaan adalah buruh dan pengusaha. 

Organisasi yang bergerak di bidang perburuhan antara lain (SPSI) 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, (SBSI) Serikat seluruh Indonesia, 

serikat buruh sedunia (ILO) International Labour Organitation. 
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2.2.7 Perjanjian Kerja 

Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dinyatakan bahwa perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan 

mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, 

melainkan pekerjaan dengan menerima upah. 

Pasal 1603e ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa: 

Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang 

ditetapkan dalam perjanjian itu atau peraturan-peraturan atau dalam 

perundang-undangan atau jika semuanya itu tidak menurut 

kebiasaan. 

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan memberikan difinisi tentang perjanjian kerja yakni: 

bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha/pemberi kerja yang memuat syatat-syarat kerja,hak,dan 

kewajiban para pihak”.sebagai suatu Undang-Undang yang tujuanya 

antara lain untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam 

mengwujudkan kesejahtraan dan meningkatkan kesejahtraan 

perkerja dan keluarga. Hak dan kewaajiban tenaga kerja dan 

pengusaha yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan  antara lain : 

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, 
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2. Setiap pekerja berHak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha, 

3. Setiap tenaga kerja berHak untuk memperoleh dan/atau 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja 

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui 

pelatihan kerja 

4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya 

5. Tenaga kerja berHak memperoleh pengakuan kompetensi 

kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan 

lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja 

swasta atau pelatihan ditempat kerja, 

6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan 

berHak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari 

perusahaan atau lembaga sertifikasi, 

7. Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang 

sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar 

negeri, 

8. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 

cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis 

dan derajat kecacatannya, 
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9. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja, 

10. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 

kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan 

oleh agamanya, 

11. Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh 

perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral 

dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia serta nilai-nilai agama, 

12. Setiap pekerja berHak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 

13. Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk memperoleh 

jaminan sosial  tenaga kerja, 

14. Setiap pekerja berHak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja, 

15. Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama, 

16. Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh 

pekerja, 

Menurut Imam Soepomo (Lalu Husni 2003;40) perjanjian Kerja adalah 

suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk 

bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan 
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majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar 

upah. 

2.2.8 Perjanjian Kerja Bersama 

Dalam KUH Perdata Pasal 1601 huruf n disebutkan bahwa 

perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh 

seorang majikan atau lebih,atau suatu perkumpulan majikan atau lebih 

yang merupakan badan hukum di satu pihak, dan suatu serikat buruh atau 

lebih yang merupakan suatu badan hukum di lain pihak, tentang syarat-

syarat kerja yang harus diindahkan sewaktu membuat suatu perjanjian 

kerja. 

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama adalah 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau 

serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 

pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Definisi 

ini mensyaratkan serikat pekerja/buruh yang terbentuk harus 

memberitahukannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan untuk dicatat. 
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Ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan 

perjanjian kerja bersama :  

 

1. Syarat formil 

Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf 

latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian 

kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, 

perjanjian kerja bersama harus diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia oleh penerjemah tersumpah (sworn translator) dan 

terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan. 

2. Syarat materiil 

Isi dari perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Perjanjian kerja bersama (PKB) disusun oleh pengusaha dan 

serikat pekerja yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Para pihak atau subyek yang membuat perjanjian kerja 

bersama (PKB) adalah dari pihak buruh/pekerja diwakili serikat 

pekerja/buruh atau beberapa serikat buruh/pekerja di perusahaan itu 

dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang 

didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. 
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Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat mewakili dalam 

perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama menurut Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan : 

1. Pasal 119 ayat (1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat 

satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/buruh 

tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan 

pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila 

memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan 

yang bersangkutan. 

2. Pasal 119 ayat (2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat 

satu serikat pekerja/buruh tetapi tidak memiliki jumlah anggota 

lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh 

pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/buruh dapat 

mewakili pekerja/buruh apabila telah mendapat dukungan lebih 

50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh 

melalui pemungutan suara. 

3. Pasal 119 ayat (3) Jika dukungan tersebut tidak tercapai maka 

serikat pekerja/buruh dapat mengajukan kembali permintaan 

untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan 

pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan 

terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan 

mengikuti prosedur semula. 
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4. Pasal 120 ayat (1) Jika di perusahaan terdapat lebih dari satu 

serikat pekerja/buruh maka yang berhak mewakili 

pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yaitu 

yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan 

tersebut. 

5. Pasal 120 ayat (2) Apabila tidak terpenuhi, maka serikat 

pekerja/buruh dapat melakukan koalisi sehingga jumlahnya 

lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah 

pekerja/buruh. 

6. Pasal 120 ayat (3) Para serikat pekerja/serikat buruh 

membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan 

secara proposional berdasarkan jumlah anggota masing-masing 

serikat pekerja/serikat buruh. Pasal ini diubah dengan Putusan 

MK RI No. 115/PUU-VII/2009). Makna dari pasal 120 ayat (3) 

UU No.13/2003 yang diubah dengan Putusan MK RI No. 

115/PUU-VII/2009 adalah : Dalam hal di satu perusahaan 

terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka 

jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili 

dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu 

perusahaan adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat 

buruh/gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah 
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anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh 

pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan. 

Sejak diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 melalui 

Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 dan ditetapkannya UU No. 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sangat mempengaruhi 

perkembangan jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan dimungkinkan 

dalam suatu perusahaan terbentuk lebih dari satu Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh, sehingga pembuatan perjanjian kerja bersama mengalami 

perubahan. Ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada Bab XI, Hubungan Industrial, Bagian Ketujuh, 

Perjanjian Kerja Bersama, dari Pasal 116 sampai dengan Pasal 135. 

Ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.48/MEN/IV/2004 yang 

mengalami 3 (tiga) kali perubahan hingga saat ini yaitu Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/III/2006, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

PER.28/MEN/XII/2008, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang 

Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta 

Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.  
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Tata cara pembuatan dan pendaftaran PKB berdasarkan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.16/MEN/XI/2011, sebagai berikut : 

1. Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau 

beberapa pengusaha. Perundingan PKB harus didasari itikad 

baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Perundingan 

perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyarawarah 

untuk mufakat. Lamanya perundingan PKB ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata 

tertib perundingan. 

2. Satu perusahaan hanya dapat dibuat satu Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di 

perusahaan. Apabila di perusahaan yang bersangkutan memiliki 

cabang, dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) induk yang 

berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) turunan yang berlaku di 

masing-masing cabang perusahaan. PKB induk memuat 

ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan 

dan PKB turunan memuat pelaksanaan PKB induk yang 

disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. 
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Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun 

dikehendaki adanya PKB turunan di cabang perusahaan, maka 

selama PKB turunan belum disepakati tetap berlaku PKB 

induk. 

3. Beberapa erusahaan tergabung dalam satu grup dan masing-

masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, 

maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat dan 

dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat 

pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan. 

4. Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang 

mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan 

PKB dengan ketentuan apabila : 

d. Serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan 

Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. 

e. Memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

5. Perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 

tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima 

puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di 

perusahaan, maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat 

mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan 
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Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha apabila 

serikat pekerja/buruh telah mendapat dukungan lebih dari 50% 

(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di 

perusahaan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara 

diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari pengurus Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dan wakil-wakil dari pekerja/buruh yang 

bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam waktu 30 

hari setelah pembentukannya, panitia telah mengumumkan 

hasil pemungutan suara. Pemungutan suara dapat dilakukan 

paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan pemungutan 

suara oleh panitia. Panitia memberitahukan tanggal 

pelaksanaan pemungutan suara kepada pejabat yang 

bertanggung  jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha, 

untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. Panitia 

harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja/serikat 

buruh untuk menjelaskan program kerjanya kepada 

pekerja/buruh di perusahaan untuk mendapatkan dukungan 

dalam pembuatan PKB. Penjelasan program kerja dilakukan 

diluar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh 

panitia pemungutan suara dan pengusaha. Tempat dan waktu 

pemungutan suara ditetapkan oleh panitia dengan 

mempertimbangkan jadwal kerja pekerja/buruh agar tidak 
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menggangu proses produksi. Penghitungan suara disaksikan 

oleh perwakilan dari pengusaha. 

6. Perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh, yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan 

perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang masing-masing anggotanya 

minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh 

pekerja/buruh di perusahaan. Jumlah 3 (tiga) serikat 

pekerja/serikat buruh ditentukan sesuai peringkat berdasarkan 

jumlah anggota yang terbanyak. Setelah ditetapkan 3 (tiga) 

serikat pekerja/serikat buruh dan ternyata masih terdapat 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang anggotanya masing-masing 

minimal 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh 

pekerja/buruh di perusahaan, maka Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh tersebut bergabung pada serikat pekerja/serikat buruh yg 

jumlah anggotanya terbanyak. 

7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengajukan permintaan 

berunding dengan pengusaha, maka pengusaha dapat meminta 

verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh. Verifikasi 

keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dilakukan 

berdasarkan bukti kartu tanda anggota.  
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8. Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata 

tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. Tujuan pembuatan tata tertib; 

b. Susunan tim perunding; 

c. Lamanya masa perundingan; 

d. Materi perundingan; 

e. Tempat perundingan; 

f. Tata cara perundingan; 

g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan 

perundingan; 

h. Sahnya perundingan; dan 

i. Biaya perundingan. 

9. Penentuan tim perunding pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB), pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat 

buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan 

ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang 

dengan kuasa penuh. Anggota tim perunding pembuatan PKB 

yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus 

pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di 

perusahaan tersebut. 

10. Tempat perundingan pembuatan PKB dilakukan di kantor 

perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat 

pekerja/serikat buruh atau tempat lain sesuai kesepakatan kedua 
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belah pihak. Biaya perundingan pembuatan PKB menjadi 

beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah 

pihak. 

11. PKB sekurang-kurangnya harus memuat : 

a. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat 

pekerja/serikat buruh; 

b. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; 

c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat 

buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota; 

d. Hak dan kewajiban pengusaha; 

e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta 

pekerja/buruh; 

f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan 

Tanda tangan para pihak pembuat PKB. 

12. Perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang 

disepakati dalam tata tertib, maka kedua belah pihak dapat 

menjadwal kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. Dalam hal 

perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu 

yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan,maka para 

pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa 
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perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang 

memuat : 

a. Materi PKB yang b elum dicapai kesepakatan; 

b. Pendirian para pihak; 

c. Risalah perundingan; dan 

d. Tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. 

Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai 

kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak 

mencatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian. Instansi yang 

dimaksud adalah: 

a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

di kabupaten/kota apabila lingkup berlakunya PKB hanya 

mencakup satu kabupaten/kota; 

b. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

di provinsi, apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari satu 

kabupaten/kota di satu provinsi; 

c. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi apabila lingkup berlakunya PKB 

meliputi lebih dari satu provinsi. 

Penyelesaian oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan, dilakukan sesuai dengan mekanisme 
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penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menyelesaikan 

perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan tertulis dari 

serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding dengan 

pengusaha. 

Kesepakatan tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh memuat 

syarat: 

a. Pihak-pihak yang melakukan perundingan; 

b. Wilayah kerja perusahaan; dan 

c. Tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak. 

13. Apabila PKB ditandatangani oleh wakil, harus ada surat kuasa 

khusus yang dilampirkan pada PKB tersebut. 

14. Apabila penyelesaian oleh instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui mediasi dan para 

pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, 

maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial di daerah hukum tempat 

pekerja/buruh bekerja. Dalam hal daerah hukum tempat 

pekerja/buruh bekerja melebihi (satu) daerah hukum 

Pengadilan Hubungan Industrial, maka gugatan diajukan ke 
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Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya 

mencakup domisili perusahaan. 

15. Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha akan 

melakukan perubahan PKB yang sedang berlaku, maka 

perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan. Perubahan 

PKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang 

sedang berlaku. 

16. Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pendaftaran 

PKB dimaksudkan: 

a. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-

syarat kerja dilaksanakan di perusahaan; dan 

b. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan 

pelaksanaan PKB.  

Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan naskah PKB 

yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang 

telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat 

buruh. 

17. Pendaftaran PKB dilakukan oleh: 

a. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang 

terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; 
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b. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di provinsi untuk perusahaan yang 

terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 

(satu) provinsi;  

c. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang 

terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. 

Pengajuan pendaftaran PKB dibuat dengan menggunakan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Menteri ini. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan harus meneliti kelengkapan persyaratan 

formal dan/atau materi naskah PKB. Pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib 

menerbitkan surat keputusan pendaftaran PKB dalam waktu 

paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan 

pendaftaran. 

Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi dan/atau terdapat materi 

PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, maka pejabat instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan memberi catatan pada surat keputusan 

pendaftaran. Catatan pada surat keputusan pendaftaran 

memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
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18. Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh 

wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. 

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh 

pekerja/buruh.  

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama (PKB) paling lama 2 

(dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 

(satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja/serikat 

buruh dan pengusaha (Pasal 123 Undang-Undang No.13 Tahun 2003) 

2.2.9 Serikat Pekerja 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh menyebutkan : 

“Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik dari perusahaan 

maupun dari luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka , mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan 

kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya”. 

Peran organisasi serikat pekerja secara khusus, disamping sebagai 

penyambung lidah aspirasi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan 

dan memberikan perlindungan, juga untuk mendidik anggota agar dalam 

melaksanakan tugasnya harus secara benar sesuai dengan hak dan 

kewajiban yang telah disetujui bersama. 
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau 

Serikat Buruh membagi Serikat Pekerja/Buruh menjadi : 

a. Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan :  

Serikat Pekerja/Buruh yang didirikan oleh para pekerja /buruh di 

satu perusahaan atau beberapa perusahaan. 

b. Serikat Pekerja/Buruh di luar perusahaan : 

Serikat Pekerja/Buruh yang didirikan oleh para pekerja /buruh 

yang tidak bekerja di perusahaan. 

Selanjutnya Serikat Pekerja/Buruh dapat membentuk Federasi 

Serikat Pekerja/Buruh maupun Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh,Federasi Serikat 

Pekerja/Buruh adalah gabungan serikat pekerja/buruh. Adapun Pasal 1 

angka 5 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau 

Serikat Buruh bahwa Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh adalah gabungan 

federasi serikat pekerja/buruh. 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau 

Serikat Buruh menjelaskan : 

a. Serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh 

bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, 

serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

b. Federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi : 
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1) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian perselisihan industrial; 

2) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama bidang 

ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; 

3) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku; 

4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak 

dan kepentingan anggotanya; 

5) Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab 

pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan 

perundanganundangan yang berlaku;  

6) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan 

kepemilikan saham di perusahaan.  

Serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan 

atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak 

manapun. 

2.2.10 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

khususnya pada Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004, mengatur tentang 
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pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam Pasal 1 ayat (1) 

adalah : “Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 

tertentu”. Jadi, perjanjian kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam 

perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan 

lamanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan juga untuk jenis 

pekerjaan tertentu, memilliki batas maksimal jangka waktunya 3 (tiga) 

tahun dan tidak boleh diperpanjang lagi. Apabila pekerjaan dilakukan 

lebih dari batas maksimal 3 (tiga) tahun maka secara otomatis pekerja 

tersebut menjadi pekerja tetap dan perjanjian kerjanya menjadi perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu. 

2.2.11 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

 Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) diatur dalam 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 

14 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja yang emuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
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Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat 

tetap. 

PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan 

tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan 

terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka isi perjanjian yang 

berlaku harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.  

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) 

mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama tiga bulan. Oleh 

karena itu, masa kerja pekerja PKWTT dihitung atau dimulai sejak 

tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam 

perjanjian kerja atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat 

pengangkatan bagi pekerja tersebut. 
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2.3 Kerangka Berfikir  
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Penjelasan 

a. Input 

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu  Pasal 

27 (2), Pasal 28A, Pasal 28D (2), Pasal 28E Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

b. Proses 

Dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam penelitian 

tentang Implementasi Hak Dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam 

Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi Perspektif Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. dengan kajian 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana Implementasi perjanjian kerja bersama antara PT 

Perkebunan Tambi dan pemetik teh? 

2. Bagaimana Implementasi hak dan kewajiban pekerja pemetik teh di 

PT Perkebunan ditinjau dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

c. Output 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian kerja perusahaan dengan pemetik teh terkait prosedur 

penerimaan pekerja dan perjanjiannya serta mengetahui  prosedur jangka 

waktu kerja. Untuk mengetahui dan memahami apakah perusahaan yang 

dalam hal ini pemangku kebijakan dalam melaksanakan perjaanjian 

kerja apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

nomor 13 Tahun 2003. Hal ini juga agar peneliti bisa memperlihatkan 

apakah penelitian ini menunjukkan kepatuhan para pengusaha terhadap 

perjanjian kerjanya yang dalam hal ini perusahaan tersebut terhadap hak-

hak pekerja mereka agar dapat selalu diperhatikan oleh perusahaan, 
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karena pekerja juga merupakan tulang punggung perusahaan. Sehingga 

peneliti bermaksud memberitahu kepada masyarakat khususnya pemetik 

teh bahwa mereka adalah partner dalam pekerjaannya untuk mencapai 

satu tujuan. 

d. Outcome  

Kerangka berpikir tersebut merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir 

dari penelitian ini, yaitu dapat dijadikan referensi oleh peneliti 

selanjutnya bagi penelitian hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerja 

terkait dengan perlindugan hukum perkerja terhadap pemenuhan hak-hak 

pekerja, serta memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan 

terkait dengan pemenuhan hak pekerja. Sehingga peneliti berharap 

manfaat dari penelitian ini nantinya akan membawa dampak yang positif 

bagi penyelesaian maupun pengawasan terhadap pekerja agar mereka 

bisa mencapai kesejahteraann yang hakiki sesuai dengan pengamalan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. 
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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis tentang 

Implementasi Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh dalam Perjanjian Kerja 

Bersama di PT Perkebunan Tambi Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi perjanjian kerja bersama yang dilakukan PT Perkebunan 

Tambi dengan pemetik teh dalam pelaksanaanya sudah efektif. Hal ini 

berdasarkan indikator sebagai berikut : 

a. Komunikasi, PT Perkebunan Tambi Maupun Serikat Pekerja Tambi 

sudah menjalin komunikasi dengan baik terkait dengan Perjanjian 

kerja bersama melalui penginformasian ke seluruh pekerja pemetik 

teh maupun pendaftaran perjanjian kerja bersama di Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo 

b. Sumber daya, sumber daya dalam perjanjian kerja bersama atara PT 

Perkebunan Tambi dengan Pemetik Teh sudah memadai dan berjalan 

sesuai dengan harapan. 

c. Disposisi, Implementor sudah melaksanakan Perjanjian Kerja 

bersama dan tanggung jawab atas hak dan kewajibanya sudah seperti 

yang diharapkan sesuai dengan isi perjanjian. 

d. Struktur birokrasi, struktur organisasi serikat pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 
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13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, implementor sudah bisa 

berperan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 

2. Implementasi Hak dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh dalam Perjanjian 

Kerja Bersama di PT Perkebunan Tambi sudah berjalan sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Dimana pemetik teh lepas tetap di wakilkan oleh Serikat pekerja Tambi 

atau SP Tambi dalam pembuatan Perjanjian kerja Bersama atau PKB, 

dalam PKB Sudah tercantum pemenuhan syarat syarat pemenuhan hak dan 

kewajiban PT perkebunan Tambi dan Pemetik teh. Memulai jangka waktu 

berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan 

tanda tangan kedua belah pihak. Dan isi dari setiap beberapa hal yang 

dicantumkan itu juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun yang perlu ditinjau kembali 

yaitu mengenai waktu kerja pemetik teh dan upah pemetik teh. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka terdapat dua hal yang 

dapat penulis jadikan sebagai saran: 

1. Masih perlunya kesadaran pada setiap pekerja pemetik teh untuk keterlibatan 

dalam musyawarah pembuatan perjanjian kerja bersama sehingga hak-hak 

yang diharapkan oleh pekerja pemetik teh dapat terpenuhi. 

2. Perlunya pengaturan baru terhadap waktu kerja yang disesuaikan dengan 

pasal 77 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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dan upah yang diterima oleh pemetik teh agar sesuai terhadap upah minimun 

yang dikeluarkan oleh Gubernur yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh 

Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. 
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