
BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1.  Kesimpulan 

a.  Bahwa status hukum pekerja pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT) yang telah di PHK tetapi masih dipekerjakan tidak selalu sama 

dengan status awal pada saat dipekerjakan sebagai pekerja waktu tidak 

tertentu/ pekerja tetap, dapat pula setelah di PHK dan langsung dipekerjakan 

kembali menjadi pekerja waktu tertentu/ PKWT berdasarkan perjanjian kerja 

yang dilakukan kedua belah pihak yaitu antara pekerja dengan pengusaha/ 

perusahaan yang akan mempekerjakannya, apabila setelah di PHK kemudian 

masih dipekerjakan tersebut melakukan perjanjian secara lisan maka secara 

hukum pekerja diangkat kembali menjadi pekerja waktu tidak tertentu/ 

pekerja tetap karena dalam Undang – undang no 13 Tahun 2003 telah 

dijelaskan tentang perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dilakukan 

secara tertulis yang harus memuat tentang masa percobaan paling lama 3 

bulan maupun secara lisan, sedangkan apabila pekerja tersebut melakukan 

perjanjian kerja secara tertulis yang tidak mensyaratkan masa percobaan di 

dalam perjanjiannya maka pekerja tersebut menjadi pekerja waktu tertentu 

b. Bahwa hak – hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT) yang di PHK tetapi masih dipekerjakan harus dibayarkan dahulu 

apa yang telah menjadi hak si pekerja sesuai peraturan Undang – undang no 

13 Tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) kemudian 
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dipekerjakan kembali sebagai pekerja tetapi hak – hak yang diterima dapat 

berbeda apabila pekerja tersebut berubah status perjanjian kerjanya yaitu 

sebagai pekerja waktu tertentu dan dapat pula sama hak – haknya apabila 

melakukakan perjanjian kerja seperti pada awal bekerja yaitu sebagai pekerja 

tetap. 

1.2.  Saran 

a. Bahwa kurangnya peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

dalam peraturan perundang – undangan terutama pada undang – undang no 

13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan menjadikan pengusaha/ perusahaan 

tersebut cenderung menggunakan asas kebebasan berkontrak yang akan lebih 

merugikan pekerja dan juga mengenai status pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja tetapi masih dipekerjakan tidak menutup 

kemungkinan si pekerja berubah statusnya dari PKWTT dan setelah di PHK 

menjadi PKWT atau masih berstatus PKWTT tetapi tidak memegang bidang 

sebelum pekerja di PHK 

b. Bahwa pemutusan hubungan kerja dan kemudian mempekerjakan kembali si 

pekerja dijadikan sebuah alasan agar mempersempit hak – hak yang akan 

diterima oleh pekerja oleh pengusaha sehingga menimbulkan kesengsaraan 

bagi pekerja, hak – hak pekerja harus diutamakan apabila pekerja tersebut 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) baru kemudian dipekerjakan 

kembali sesuai dengan perjanjian kerja yang baru dan sedikitnya bahan untuk 

membahas tentang perjanjian kerja berakibat pada kurangnya pengetahuan 

tentang sistem perjanjian kerja. 
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