
 
 
 
 

ABSTRAKSI 
 

 
Dewasa ini di Indonesia semakin banyak tenaga kerja yang tersedia. Banyak  
jumlah tenaga kerja ini juga berpengaruh terhadap jenis tenaga kerja yang 
tersedia. Tenaga kerja yang tersedia saat ini tidak hanya tenaga kerja seperti buruh 
secara general saja,  namun juga ada tenaga kerja profesional. Tenaga profesional 
tersebut bisa berupa general manager atau pekerja lainnya yang telah ahli pada 
bidangnya di luar jajaran jabatan yang diatur dalam undang- undang Perseroan. 
Tenaga kerja profesional ini bisa dikatakan memiliki bargaining power. Hal inilah 
yang membuat tenaga kerja ini memiliki posisi tawar selain itu biasanya tenaga 
kerja profesional telah memiliki penghasilan yang lebih mapan. Hal tersebut 
menyebabkan tenaga kerja bisa memilih sistem kerja dengan menekankan kontrak 
kerja dengan waktu tertentu. Undang- undang ketenagakerjaan mengatur apabila 
bekerja dengan waktu tertentu hanya terbatas untuk waktu tertentu saja, namun 
para pihak apabila mengkehendaki seringkali dapat membuat kontrak kerja 
dengan menyimpangi peraturan tersebut. Syarat- syarat keabsahan dalam 
hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan merupakan syarat yang mudah  
dipenuhi oleh para pihak sehingga sebagian besar kontrak kerja tenaga 
profesional merupakan kontrak yang sah secara yuridis,namun ada  
problematika dalam hal penamaan kontrak kerja yang ditentukan oleh 
Undang- undang. Penamaan dan pengaturan mengenai  Perjanjian Kerja 
Waktu Tak Tertentu membuat keberlakuan penamaan kontrak secara yuridis 
tersebut tidak efektif. Kontrak kerja tenaga profesional yang berdasarkan 
kesepakatan para pihak mempunyai kriteria waktu tertentu yang disepakati 
para pihak apabila menyimpangi ketentuan perundang- undangan demi 
hukum dikategorikan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, namun 
para pihak tetap menjalankan kontrak tersebut secara waktu tertentu sesuai 
dengan kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan 
ketidakefektifan penamaan yuridis tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat 
aturan khusus yang mengatur dan hak- hak tenaga kerja professional harus 
lebih dipertegas dalam kontrak. 
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