
HUBUNGAN KERJA 



KOMPETENSI dan INDIKATOR

• KOMPETENSI

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian
dan konsep hubungan kerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun
2003.

• INDIKATOR

Mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menjelaskan pengertian hubungan kerja1. menjelaskan pengertian hubungan kerja

2. menjelaskan sistem hubungan kerja dan unsur-unsur yang 
terkandung dalam hubungan kerja.

3. menjelaskan kaitan antara hubungan kerja dengan hubungan
perburuhan.

4. menjelaskan dan menganalisis tentang konsep dan pengertian
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap (PKWTT), Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan (Outsourcing).



Pengertian hubungan kerja.
• UU 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

• Iman soepomo menyatakan bahwa Hubungan-kerja• Iman soepomo menyatakan bahwa Hubungan-kerja
terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh
dan majikan yaitu suatu perjanjian di mana pihak
kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan
menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang 
mengikatkan diri untuk mempe-kerjakan buruh itu
dengan membayar upah pada pihak lainnya.  



Perjanjian Kerja sebagai Dasar Hubungan Kerja. 

Pasal 50 UUK menegaskan bahwa: “Hubungan
kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha dan pekerja/buruh.

UUK memberikan pengertian perjanjian kerja
sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalahsebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak. “ 



• Perjanjian Kerja antara Buruh dan Pengusaha  

menimbulkan hubungan hukum yang disebut: 

hubungan kerja yang mengandung 3 ciri khas 

yaituyaitu

– Adanya Pekerjaan.

– Adanya Perintah.

– Adanya Upah.



Sahnya Perjjanjian Kerja

• Sahnya perjanjian harus memenuhi syarat yang 
diatur secara khusus dalam UUK pada Pasal 52 
ayat (1) yaitu:

1. kesepakatan kedua belah pihak;

2. kemampuan atau kecakapan melakukan2. kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum;

3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Syarat 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif 

yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian 

yang telah dibuat dapat dimintakan 

pembatalannya kepada pihak yang pembatalannya kepada pihak yang 

berwenang. Sedangkan syarat 3 dan 4 apabila 

tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal 

demi hukum, tidak sah sama sekali.



Peraturan Perusahaan  dan Perjanjian Kerja 

Bersama 

• Di Indonesia hubungan kerja dan hubungan 

industrial diatur oleh kaedah hukum otonom 

dan juga kaedah hukum heteronom, hal ini 

merupakan konsekwensi dari ruang lingkup 

Hukum Ketenagakerjaan yang di dalamnya Hukum Ketenagakerjaan yang di dalamnya 

terdapat aspek Hukum Perdata dan juga aspek 

Hukum Publik. 



Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan

• Aturan Heteronom: 
Semua peraturan
perundang-
undangan yang 
dibuat oleh

• Aturan otonom:

Antara lain PK, PKB, 

PP

dibuat oleh
pemerintah (leg, 
eks)dalam segala
tingkatan.



PKB

• Pasal 1 angka 21 UU 13 Tahun 2003 menggunakan
istilah PKB dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang 
merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikatpekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/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.”



• PKB adalah perjianjian kolektif karena disusun, 

disepakati oleh pekerja/buruh seluruhnya 

melalui wakil/perwakilan yang dilakukan oleh 

pengurus serikat, sehingga diistilahkan dengan pengurus serikat, sehingga diistilahkan dengan 

CLA (Collective Labor Agreement)



PP

• Pasal 1 butir 20 UU 13 Tahun 2003 yang 

berbunyi: “Peraturan Perusahaan adalah 

peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja 

dan tata tertib perusahaan”.



Muatan Isi PKB dan PP

PKB menurut Pasal 124 UU 13 Tahun 2003 minimal 
mencakup:

• Hak dan kewajiban pengusaha;

• Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta
pekerja/buruh;

• Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya;

• Tandatangan para pihak.• Tandatangan para pihak.

PP menurut Pasal 111 UU 13 Tahun 2003 sekurang-
kurangnya memuat:

• Hak dan kewajiban pengusaha;

• Hak dan kewajiban pekerja/ buruh;

• Syarat kerja;

• Jangka waktu berlakunya PP.



Perbandingan PKB dan PP Menurut Kepmenakertrans No. 48 

Tahun 2004 jo Permenakertrans No. 8 Tahun 2006

Perihal PKB PP

Pembuat Serikat Pekerja dengan Pengusaha

atau beberapa pengusaha atau

asosiasi pengusaha

Pengusaha

Substansi/isi Syarat kerja, hak dan kewajiban Syarat kerja dan tata tertibSubstansi/isi Syarat kerja, hak dan kewajiban

para pihak.

Syarat kerja dan tata tertib

perusahaan

Peran

pekerja

Aktif dan Sangat menentukan

karena harus ada kesepakatan para

pihak.

Pasif, hanya dapat memberikan

pertimbangan dan saran sebagai

bahan pertimbangan pengusaha

jika diminta.



Asas

kesepakatan

Ada, jika tidak terpenuhi dapat

diperselisihkan

Tidak ada, tidak dapat

diperselisihkan.

Mengikat Setelah ditandatangani para pihak,

didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan

yang berwenang

Setelah disahkan oleh pejabat

Disnakertrans setempat.

Perihal PKB PP

Masa berlaku 2 tahun dapat diperpanjang 1x untuk 1

tahun, setelah itu wajib diperbaharui

2 tahun, tidak dapat diperpanjang,

harus diperbaharui.

Peran pemeintah Aktif, meneliti kelengkapan dokumen

dan materi (isi) yang bertentangan

dengan UU

Aktif, meneliti kelengkapan

dokumen dan materi yang

bertentangan dengan UU



Jika syarat dokumen

dan materi tidak

terpenuhi

SK Pendaftaran tetap

dikeluarkan, pejabat membuat

catatan tentang kekurangan

dan hal-hal yang bertentangan

Pejabat menolak

mengesahkan secara tertulis.

Perihal PKB PP

tersebut pada SK.

Jangka waktu

proses

6 (enam) hari kerja wajib

dikeluarkan SK Pendaftaran.

7 (tujuh) hari kerja sejak

dimasukkan permohonan

wajib disahkan dan atau

ditolak.



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu. 

• Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang selesai dalam
waktu tertentu, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya;

2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) 
tahun;

3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan.



Perhatikan ketentuan berikut:

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

1. Sekali selesai/sementara, maksimum 3 tahun. 

2. Musiman/Produk Baru/Tambahan/Ujicoba.

3. PKWT Tidak untuk pekerjaan yang tetap.

4. PKWT harus dibuat dalam bentuk tertulis.

5. Jangka angka Waktu PKWT Maksimum 2 tahun, 
dengan satu kali perpanjangan paling lama 1 tahun.dengan satu kali perpanjangan paling lama 1 tahun.

6. PKWT dapat diperbaharui selama Satu kali selama 2 
tahun, dengan masa jeda 1 bulan.

7. Apabila PKWT bertentangan dengan ketentuan di
atas, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu otomatis
berobah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak
Tertentu. 



Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 

Perusahaan Lain (Outsourcing)

Pasal 64 yang menyatakan:

”Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruhpekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh
yang dibuat secara tertulis.

Maka jenis dari penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan yaitu dapat berupa:

1). Perjanjian pemborongan pekerjaan atau

2). Penyediaan jasa pekerja/buruh.



• jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain dan dilakukan dengan
perjanjian pemborongan pekerjaan harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal
65 ayat (2) UUK):

– dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

– dilakukan dengan perintah langsung atau tidak– dilakukan dengan perintah langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan;

– merupakan kegiatan penunjang perusahaan
secara keseluruhan; dan

– tidak menghambat proses produksi secara
langsung.



Jenis 1. outsourcing pekerjaan



Jenis 2. Outsourcing pekerja/buruh



• penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang berupa
penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan
Pasal 66 UUK berikut:
– adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh;

– perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah
perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

– perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat -syarat kerja, 
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

– perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh
dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib
memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini.
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