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A. KESIMPULAN 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

Dalam praktek penerapan sistem PKWT yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, Akibat hukum pekerja PKWT yang 

pelaksanaan PKWT bertentangan dengan peraturan yaitu Pasal 59 UU 

Ketenagakerjaan, demi hukum beralih menjadi PKWTT. Selain Pasal 59 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT 

yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 4. Berdasarkan penjelasan 

Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 

Nomor. KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 15 ayat (2) maka kedudukan hukum 

pekerja yang terikat PKWT bertentangan demi hukum menjadi PKWTT. 

Pemenuhan hak-hak pekerja PKWT sama dengan hak-hak pekerja PKWTT. 

Hal mendasar yang membedakan antara pekerja PKWT dengan pekerja 

PKWTT adalah dalam hal status hubungan kerja. Pekerja PKWT terikat 

dengan kontrak yang masa kerjanya paling lama adalah 3 tahun, sedangkan 

pekerja PKWTT dapat bekerja di suatu perusahaan sampai ia mengalami 

PHK, termasuk sampai pekerja memasuki usia pensiun Adapun 

perhitungan uang pemenuhan hak (pesangon) sebagai Penggugat : masa 

kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun : 6 bulan upah. Serta 

perhitungan UPMK yang didapaktakn oleh penggugat menurut UU 

Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (3) masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 6 tahun : 2 bulan upah 
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B. SARAN 

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. PT Asia Outsourcing Services diharapkan dapat memenuhi hak 

pekerja yang belum terbayarkan selama pekerja masih menjadi 

seperti pekerja berhak menerima uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang hak pengganti. 

2. PT Asia Outsourcing Services dalam memberikan kepastian 

hukum terhadap status ataupun hak yang belum sehingga 

terjaminkesejahteaan peekrja. Pemerintah khususnya Disnaker 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menerapkan 

PKWT agar tidak ada pekerja yang dirugikan dalam perjanjian 

tersebut. Karena tanpa adanya peran dari pemerintah hal tersebut 

tidakakan dapat berjalan dengan baik. 
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