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ABSTRAK 

 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Perjanjian yang dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau 

buruh harus melindungi kepentingan semua pihak dari hasil kesepakatan kedua 

belah pihak. Tetapi pengusaha atau pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan 

menyimpan ijazah asli pekerja atau buruh sebagai jaminan kerja. Berdasarkan hal 

tersebut rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan perjanjian kerja yang 

mengisyaratkan ijazah sebagai jaminan kerja dan Upaya hukum yang dilakukan 

oleh pekerja apabila ijazah tidak dikembalikan oleh pengusaha atau pemberi kerja. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu berdasarkan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan penelitian yakni pengaturan  

perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

merupakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1338 Kitab 

undang-undang hukum perdata bahwa : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Upaya hukum 

yang dilakukan pekerja apabila ijazah tidak dikembalikan oleh pengusaha atau 

pemberi kerja adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perdata. 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Ijazah, Upaya Hukum 

 

ABSTRACT 

A work agreement is an agreement between a worker or a worker and an 

employer or employer that contains the terms of employment, rights and 

obligations of the parties. Agreements made by employers or employers to workers 

or laborers shall protect the interests of all parties from the mutual agreement of the 

parties. But the employer or employer makes the employment agreement by 

keeping the original diploma of the worker or laborer as an employment guarantee. 

Based on this matter the formulation of the problem of how the arrangement of 

employment agreement which implies a diploma as job security and legal efforts 

undertaken by workers if the diploma is not returned by employers or employers. 

This research is a type of Normative research that is based on the approach of 

legislation and conceptual. The conclusion of the research is that arrangement of 
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work agreement between worker or laborer with employer or employer is 

legitimate and binding both parties. Pursuant to article 1338 of the Civil Code of the 

law that: "all legally-made agreements shall be valid as laws for those who make 

them." The legal remedies which the worker undertakes if the certificate is not 

returned by the employer or employer is by filing a lawsuit against the law as 

stipulated in article 1365 of the Civil Code. 

Keywords : Employment Agreement, Diploma, Legal Effort 

 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu Negara yang berkembang di bidang ekonomi, dimana 

di Indonesia banyak pengusaha atau pemberi kerja yang saling bersaing dan 

meningkatkan kualitas kinerja usaha yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan, memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 

mempertahankan kelangsungan usaha dan menyediakan lapangan kerja dalam 

mencapai tujuannya di perlukan dukungan dari berbagai faktor yaitu sumber daya 

manusia , moral , teknologi dan ketrampilan. Keberhasilan suatu usaha dalam 

mencapai tujuannya itu tergantung pada bagaimana pengusaha atau pemberi kerja 

tersebut mengelola sumber daya manusia dengan baik. 

Sehingga Pengusaha atau pemberi kerja dalam mengelola sumber daya 

manusia perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan kerja dimana kinerja sebuah 

usaha akan meningkat apabila pengusaha atau pemberi kerja dapat memenuhi 

kebutuhan pekerja atau buruh, melindungi dan menghormati hak dan kewajiban 

pekerja atau buruh . 

Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan hak asasi warga negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai 

tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya. 



Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, baik 

kepentingan pekerja atau buruh maupun pengusaha atau pemberi kerja. Sebagai 

pihak pekerja atau buruh dalam  Undang-Undang ini memberikan perlindungan 

dengan menjamin hak-hak pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 

serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja atau buruh. Untuk melindungi pekerja atau buruh dari 

perlakuan diskriminasi maka diperlukan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja 

tersebut yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja. 

Bekerja merupakan usaha seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar 

dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam bidang 

ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan 

pekerja. Setiap pengusha atau pemberi kerja membutuhkan peran pekerja untuk 

membantu meningkatkan prospek usaha menjadi lebih baik. Pengusaha atau 

pemberi kerja yang mempunyai daya saing kuat yaitu pengusaha atau pemberi kerja 

yang mempunyai kualitas yang baik. Di dalam usaha juga terdapat adanya 

hubungan kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh . 

kemudian pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh tersebut membuat 

sebuah perjanjian kerja yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang bertujuan 

agar terciptanya keseimbangan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan 

pekerja atau buruh. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwa dari hubungan kerja 

terbentuk sebuah kesepakatan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja 

atau buruh. Kesepakatan tersebut dibuat setelah kedua belah pihak bernegosiasi 

mengenai kesepakatan yang akan dibuat dan atas kemauan kedua belah pihak. Dan 

dari kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah 

pihak tersebut. Kesepakatan tersebut adalah awal terciptanya perjanjian kerja yang 

akhirnya melahirkan sebuah hubungan kerja. 

Berdasarakan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengertian Hubungan Kerja adalah hubungan 



antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis 

atau lisan. Dengan adanya perjanjian kerja akan ada ikatan  antara pengusaha atau 

pemberi kerja dan pekerja atau buruh. 

Demikian Pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja atau buruh sebagai 

penerima kerja harus melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Apabila timbul satu kerugian,maka para pihak dapat 

menuntut atas kerugian yang di deritanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

Setiap hubungan kerja pada dasarnya selalu di dahului dengan adanya 

perjanjian kerja baik itu formal maupun informal. Pekerjaan dalam segi inforrmal 

merupakan perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau 

buruh biasanya perjanjian tersebut di lakukan dengan lisan saja sedangkan 

pekerjaan dari segi formal perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis ,di lakukan 

secara tertulis di karenakan pekerjaan yang di atur dengan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan dalam segi informal pekerjaan tersebut tidak ada 

peraturan yang mengatur sehingga peraturan tersebut bersifat memaksa  akibatnya 

pekerja atau buruh dapat bekerja dengan bebas sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan. Disini baik perjanjian kerja secara formal maupun informal, pada 

dasarnya merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

kedua belah pihak. 

Perjanjian Kerja terbagi atas 2 yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  

(PKWT) yang di dasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan 

tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dalam 

pekerjaanya tidak di batasi oleh jangka waktu atau sudah merupakan perjanjian 

tetap. 

Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak 

tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja 

tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya jika dibuat tanpa adanya pekerjan yang 



diperjanjikan dan bertentangan dengan ketertiban umum,kesusilaan,dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata khususnya 

Pasal 1603 huruf b yang menentukan bahwa :”buruh wajib mentaati aturan tentang 

hal melaksanakan pekerjaan dan aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata 

tertib perusahaan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas 

aturan perundang-undangan,perjanjian atau jika ini tidak ada, dalam batas 

kebiasaan.” 

Sebuah perjanjian kerja bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum 

menyangkut apa yang diperjanjikan dan kedua belah pihak wajib saling 

menghormati dan perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum dan masing-masing 

pihak bersepakat tidak boleh terpaksa atau dipaksa, isi perjanjian tersebut juga 

harus jelas sehingga tidak ada salah paham dikemudian hari yang berakibat 

terjadinya wanprestasi. 

Kondisi permasalahan ketenagakerjaan terkait peraturan-peraturan 

ketenagakerjaan masih perlu disempurnakan. Dalam kenyataannya, usaha yang 

telah dilakukan dalam rangka perlindungan itu belum berjalan seperti yang 

diharapkan. Terdapat kasus perjanjian kerja disebuah usaha dimana usaha tersebut 

menerapkan perjanjian kerja kepada pekerjanya dengan menitipkan ijazahnya 

sebagai jaminan kerja. Dengan alasan penyimpanan ijazah pekerja atau buruh 

sebagai jaminan kontrak yaitu karena pekerja yang merasa tidak betah bekerja 

tersebut keluar sebelum habis masa kontrak yang dapat merugikan usahanya, 

Demikianlah salah satu yang membuat pengusaha atau pemberi kerja untuk 

membuat kebijakan tentang ijazah pekerja atau buruh yang disimpan selama masa 

kontrak agar pekerja lebih bertahan lama lagi setidaknya sampai habis masa 

kontrak.  

Pada faktanya, masih banyak pekerja yang diabaikan hak-haknya oleh 

pengusaha atau pemberi kerja. Kedudukan para pihak perlu diperhatikan dalam 

suatu perjanjian, yakni pihak yang sah kedudukannya diatas ( pengusaha ) pihak 

yang memerintah,sedangkan pihak lain kedudukannya dibawah ( pekerja ) pihak 



yang diperintah.1 Dalam hal penyimpanan  ijazah oleh pengusaha atau pemberi 

kerja ini kedudukannya tidak seimbang, kedudukan pengusaha lebih kuat dari pada 

pekerjanya. Terdapatnya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam 

membentuk hubungan kerja, yakni kedudukan pekerja yang selalu berada pada 

pihak yang lemah,telah menjustifikasi negara untuk mencampuri hubungan 

kontraktual tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan bidang 

perburuhan yang mengatur hal-hal yang bersifat minimal dan maksimal dan 

kondisi-kondisi tertentu yang harus dipatuhi oleh pengusaha dan pekerjanya. 2 

Pengusaha atau pemberi kerja memiliki hak penuh untuk meminta dan menyimpan 

ijazah asli pelamar karena pengusaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan 

pekerja mempunyai kedudukan yang lemah. Pengusaha atau pemberi kerja dalam 

menerapkan klausul perjanjian dengan menyimpan ijazah asli pekerjanya semakin 

menguatkan posisi pengusaha atau pemberi kerja dalam mencapai tujuannya, 

apabila tidak terkontrol dengan baik maka akan berakibat bagi pekerja. Dan pekerja 

akan mendapatkan kerugian akibat dari penyimpanan ijazah asli tersebut. Ijazah 

adalah bukti seseorang telah menempuh jenjang pendidikan, dengan ijazah tersebut 

pekerja dapat melamar pekerjaan diperusahaan. Dengan ditahannya ijazah tersebut 

maka perusahaan menghambat pekerja untuk mencari pekerjaan lain yang lebih 

baik. Pekerja seharusnya mempunyai kebebasan dalam mencari kehidupan dan 

pekerjaan yang layak dengan adanya ijazah tersebut. Dengan adanya klausul 

perjanjian kerja yang membebankan pihak pekerja/buruh seperti menyimpan ijazah 

asli  selama kontrak kerja berlangsung terjadi karena jumlah pencari kerja tidak 

sebanding dengan lapangan kerja kemudian ditambah jumlah kebutuhan hidup 

yang semakin meningkat sehingga membuat para pekerja memutuskan untuk 

menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan dalam bentuk apapun asalkan 

pekerja mendapatkan pekerjaan tersebut.  

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan tidak mengatur adanya larangan perjanjian kerja dengan 

menyimpan ijazah sebagai jaminan kerja  tetapi diperlukan untuk para pihak baik 

                                                           
1 Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet.2 ( Jakarta:Sinar Grafika, 2006 ) ,h.8. 
2 Budi santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, ( Malang:UB Press, 2012 

),h.3 



pengusaha dan pekerja juga mendapat perlindungan hukum yang tegas dari 

pemerintah. Pekerja yang bekerja tidak dirugikan akibat penyimpanan  ijazah 

sebagai jaminan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tau pemberi kerja dan 

pengusaha atau pemberi kerja tidak dirugikan juga akibat dari menyimpan  ijazah 

asli pekerja atau buruh sebagai bentuk pengikat pekerja selama bekerja. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka pokok 

permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana Pengaturan Tentang Perjanjian kerja dalam Penyimpanan Ijazah 

yang dilakukan oleh perusahaan sebagai jaminan kerja ? ? 

2) Apa Upaya Hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila ijazah tidak 

diberikan oleh pemberi kerja ? 

C.  METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang dipakai penulis adalah Penelitian Normatif. 

Penelitian Normatif  dengan Metode Pendekatan yang terdiri dari 

Perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

perundang-undangan yaitu dengan metode pendekatan undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. Metode pendekatan  konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat 

ditemukan dari pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. 

B. PEMBAHASAN 

 

1.Pengaturan Perjanjian kerja yang mensyaratkan ijazah sebagai jaminan     

  kerja. 

Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau 

penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, 

SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah 

menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang 



telah diajarkan.3 Ijazah sangat berguna untuk seseorang dalam mencari pekerjaan. 

Kebanyakan pengusaha atau pemberi kerja  selalu mensyaratkan lampiran ijazah 

asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti bahwa sesuai kualifikasi yang 

dibutuhkan pengusaha atau pemberi kerja, namun seringnya pengusaha atau 

pemberi kerja tidak mencantumkan mengenai penyimpanan ijazah apabila calon 

pekerja tersebut diterima bekerja. Kasus penyimpanan ijazah sebagai jaminan 

profesionalitas dalam bekerja dan jaminan etos kerja tinggi pekerja mulai muncul 

pada tahun 2008.4 Perlu diketahui para pihak yang melakukan perjanjian dengan 

penyimpanan ijazah adalah sebagai berikut : 

1. Pekerja dan Pengusaha 

a.Pengertian Pekerja 

 Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pekerta atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

b.Pengertian Pengusaha 

 Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah : 

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b 

berkedudukan diluar wilayah indonesia. 

Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan kerja sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa : “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, 

                                                           
3 http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/ diakses tanggal 25 januari 

2018 pukul 11.03 
4  http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijazah-sebagai-jaminan-kontrak-kerja.html?m=1 

diakses tanggal 25 januari 2018 pukul 11.20 
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upah, dan perintah”. Berdasarkan hubungan kerja yang dijelaskan diatas dalam 

Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan 

hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.5 

Dalam hubungan kerja Perlu diketahui dengan jelas bentuk pengaturan Perjanjian 

kerja dalam hal penyimpanan ijazah pekerja gersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Tinjauan umum tentang perjanjian 

a) Pengertian Perjanjian 

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua 

orang atau lebih, yang kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi 

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”6 

b). Unsur-unsur Perjanjian 

a. Adanya pihak-pihak 

b. Adanya persetujuan antara para pihak 

c. Ada tujuan yang akan dicapai 

d. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

e. Kecakapan membuat suatu perjanjian 

Suatu perusahaan terdapat Hubungan hukum antara Pengusaha atau pemberi 

kerja yang merupakan pemilik perusahaan dengan pekerja atau penerima kerja.  

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata lahirnya hubungan hukum 

yang bersifat kontraktual disebabkan karena adanya perjanjian atau dengan kata 

lain hubungan kerja tersebut lahir karena adanya perjanjian kerja. 

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah”. Berdasarkan hubungan kerja yang dijelaskan diatas 

dalam Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja merupakan 

                                                           
5 M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan prinsip Norma dan Praktek diperadilan, (jakarta, 

kencana, 2008),h.53. 
6 M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung , Alumni,1986), h. 6. 



hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan 

pengusaha.7  

 Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja didalamnya memuat 

mengenai perjanjian kerja dengan unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di dalam 

perjanjian antara pengusaha dan pekerja, hukum perjanjian memberikan kebebasan 

dengan seluas-luasnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban para pihak.  

Perjanjian kerja membuat terikatnya pekerja dengan perusahaan. Dan untuk 

mengetahui sah atau tidaknya sebuah perjanjian, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa sahnya 

sebuah perjanjian adalah sebagai berikut : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, peraturan perundang-undangan. 

 Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak 

tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja 

tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang 

diperjanjiakn dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

 Bahwa dalam perjanjian kerja di perusahaan idealnya melindungi semua 

kepentingan pihak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, 

karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian tersebut 

                                                           
7  M.Hadi Subhan, hukum kepailitan prinsip norma dan praktek di peradilan, 

(Jakarta:kencana,2008),h.53 



memperoleh hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan perbuatan 

mereka. 

Hak Pekerja adalah sebagai berikut : 

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. 

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 

kemampuan melalui pelatihan kerja. 

4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan atau pindah pekerjaan 

dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. 

5. 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. 

Kewajiban Pekerja adalah sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh mempunyai 

fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Menjaga 

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokrasi, megembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut 

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan angggota 

beserta keluarganya. 

2. Pengusaha dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam 

perjanjian kerja bersama. 

3. Pengusaha dan pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama 

atau perubahannya kepada seluruh pekerja.  

4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja secara musyawarah untuk mufakat. 

5. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja 

dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara 



tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan setempat. 

Hak-hak Pengusaha adalah sebagai berikut : 

1. Berhak atas hasil pekerjaan 

2. Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja 

3. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh. 

Kewajiban sebagai pengusaha adalah sebagai berikut : 

1. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 

perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. 

2. Pengusaha wajib memberikan / menyediakan angkutan antar jemput bagi 

pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang pekerja antara pukul 

23.00 s.d pukul 05.00  

3. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

4. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh  

5. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja 

untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.dan lain lain 

 

Dalam perjanjian kerja, terdapat bentuk perjanjian kerja, yaitu : 

a. Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis 

Dalam perjanjian kerja dengan bentuk lisan/ tidak tertulis ini tetap bisa 

mengikat pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan isi perjanjian kerja 

tersebut, tetapi jenis bentuk ini sangat lemah kekuatan hukumnya. Apabila 

dalam isi perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut tidak 

dilaksanakan oleh perusahaan karena tidak pernah dituangkan secara 

tertulis sehingga merugikan pekerjanya. 

b. Berbentuk Tulisan 

Dalam perjanjian dengan bentuk tulisan dapat dipakai sebagai bukti 

tertulis,apabila terjadi perselisihan hubungan industrial dapat ditunjukan 

bukti tersebut yang menjadi peran penting terutama bagi pekerja apabila ada 

beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan sehingga 

menimbulkan kerugian kepada pekerja. 



Jenis perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya adalah sebagai berikut : 

a. Perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) 

Perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) yang biasa di sebut sebagai 

pekerja kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha 

untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu atau untuk pekerja 

tertentu. PKWT harus memenuhi syarat-syarat. 

Dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf lain. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan 

sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, 

apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka 

yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya 

masa percobaan kerja. 

 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya 

2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun 

3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan pokok baru, kegiatan baru atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan 

 Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun danhanya boleh diperpanjang 1 

(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu 

tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu.  



 Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu  sebagai berikut : 

1)  Batal demi hukum 

2) Hubungan kerja putus oleh pengusaha 

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

 Berdasarkan Pasal 60 ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 

dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Dalam masa 

percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang 

membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku. 

 Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat 

secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi 

pekerja/buruh yang bersangkutan.Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat keterangan: 

a. nama dan alamat pekerja/buruh; 

b. tanggal mulai bekerja; 

c. jenis pekerjaan; dan 

d. besarnya upah. 

 Perjanjian memperoleh suatu hak dan kewajiban sehingga para pihak 

mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan perbuatan mereka. Namun 

sering di ketahui dalam perjanjian kerja terdapat klausa yang mengharuskan 

penyimpanan ijazah asli selama kontrak kerja berlangsung.  

Penyimpanan ijazah asli terhadap Pekerja/buruh tidak diatur dalam 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini 

masyarakat masih terjadi keresahan terutama tentang pekerja/buruh yang 

melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak dengan menyimpan ijazah pekerjanya. 

Penyimpanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai 

jaminan kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja. Kehidupan manusia 

mempunyai kebebasan, kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau 

perbuatnnya yang di imbangi dengan pertanggung jawaban.  Kebebasan dasar dan  

hak-hak itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia. Oleh 



karena itu negara,pemerintah,atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui 

dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali bahwa HAM 

harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan 

bermasyarakat. Dalam perjanjian apabila terjadi penyesalan yang dialami oleh 

salah satu pihak yang melakukan perjanjian maka perlu adanya aturan tentang 

jaminan, sebagaimana yang diatur oleh pengusaha atau pemberi kerja yaitu dengan 

menyimpan ijazah asli pekerjanya. 

Hak yang dimiliki beberapa orang salah satunya adalah hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan sekarang sangat sulit 

karena jumlah pekerja dan lapangan pekerja tidaklah seimbang. Sehingga 

menimbulkan tekanan bagi pekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan untuk 

melanjutkan hidup. Hal ini termasuk kesempatan bagus bagi pengusaha atau 

pemberi kerja salah satunya dalam membuat perjanjian kerja. Seperti membuat 

perjanjian kerja dengan menyimpan ijazah pekerja, di dalam Undang-undang tidak 

ada yang mengatur dengan jelas tentang persoalan tersebut.  

Permasalahannya apakah dalam kebijakan perusahaan dalam menyimpan 

ijazah pekerja sebagai jaminan telah dianggap adil bagi kedua piak yang tidak akan 

menimbulkan kerugian ke depannya. Penyimpanan ijazah yang dilakukan 

perusahaan merupakan pelanggaran Ham karena berkaitan dengan kebebasan 

seseorang. Pasal 1 angka (1)  Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM  

menyebutkan bahwa “ hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. 

2. Apa Upaya Hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila ijazah tidak 

diberikan oleh pemberi kerja ? 

Dalam pengertian ini pekerja mempunyai hak yang harus dihormati oleh 

siapapun, baik itu berkaitan dengan penyimpanan ijazah yang dilakukan oleh 

perusahaan. Akibat hukum yang terjadi adalah pengusaha itu melanggar hak 

pekerja apabila pekerja yang keluar dan sudah menyelesaikan kewajibannya 



sebagai pekerja dan pengusaha tetap tidak memberikan ijazah aslinya kepada 

pekerja sebagaimana ketentuan pelanggaran hak Pasal 1 angka (6) Undang-Undang 

No.39 tahun 1999 tentang HAM adalah “ setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara bak disengaja maupun tidak disengaja atau 

kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi , menghalangi, membatasi dan 

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatakan atau dikhawatirkan  tidak akan 

memperolah penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. Dengan penyimpanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha 

berakibat pekerja tidak dapat menggunakan ijazahnya untuk memperoleh pekerjaan 

lain yang mereka inginkan sesuai bakat yang mereka miliki. Dari penjelasan ini, 

pengusaha tidak boleh menyimpan ijazah pekerja yang dimana pekerja sudah 

keluar dari pekerjaan setelah menyelesaikan kewajibannya sebagai pekerja 

dikarenakan melanggar HAM. Karena bila itu dilakukan termasuk pelanggaran 

HAM seseorang karena menghalangi orang lain untuk mencari pekerjaan yang 

lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

Dalam aspek  hukum ketenagakerjaan ,sering kali terjadi adanya konflik antara 

pengusaha atau pemberi pekerjaan dan pekerja dalam hal ini yang dimaksud adalah 

perselisihan yang mengakibatkan buruknya hubungan antara pekerja.perselisihan 

itu biasanya terjadi karena konflik dalam hubungan kerja .pihak pekerja seringkali 

beranggapan bahwa pengusaha yang menyebabkan terjadinya perselisihan karena 

tidak memenuhi perjanjian kerja dan begitu pula sebaiknya pandangan pengusaha. 

Konflik adalah suatu masalah sosisal yang timbul karena adanya perbedaan 

pandangan yang terjadi di dalam masyarakat8  

Menurut Robbins , Konflik adalah suatu proses yang di mulai bila satu pihak 

merasakan bahwa pihak lain telah mepengaruhi secara negatif atau akan segera 

mempengaruhi secara negatif pihak lain .9 

Pada dasarnya dalam hubungan kerja apabila terjadi konflik anatara pengusaha 

dan pekerja dapat menimbulkan pemutusan Hubungan kerja. 
                                                           

8 Http://www.penegertianpakar.com , pengertian ,faktor dan penyebabnya .html 
sumber sopiah ,2008, perilaku organisasional .cv andi offset , di akses tanggal 7 januari 2018. 

9 ibid 

http://www.penegertianpakar.com/


Berdasarkan pasal 1 angka 25 Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban para pekerja  dan pengusaha. Dampak dari pemutusan hubungan kerja 

adalah bahwa orang yang terkena pemutusan hubungan kerja akan kehilangan 

pekerjaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. 

Pada umumnya konflik kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja .perselisihan dalam dunia kerja antara pihak pengusaha 

dengan pekerja dalam satu perusahaan di sebut sebagai perselisihan hubungan 

industrial . 

Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja /buruh atau serikat pekerja /serikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai hak ,perselisihan kepentingan ,dan perselisihan pemutusan 

hubungan pekerja serta perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu 

perusahaan. 

a. Perselisihan hak  

b. Perselisihan pemutusan hubungan kerja  

c. Perselisihan kepentingan  

d. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaa 

 Perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat mengakibatkan pihak pengusaha 

tidak membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak telah melanggar kemerdekaan pekerja adalah menerima upah 

sebagai hak dasar bagi pekerja/buruh. 

 Jenis jenis pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: 

1) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha  

 Berdasarkan pasal pasal 158 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan yang berat. 

 



a.  Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja 

 Pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa pernyataan pengakhiran atau 

mengindahkan peraturan yang berlaku bagi pernyataan pengakhiran , tetapi pekerja 

yang berbuat dengan demikian tanpa persetujuan pihak pengusaha bertindak 

berlawanan dengan hukum, untuk menghindari segala dari akibat dari tindakan 

yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum itu pekerja membayar ganti rugi 

atau pekerja mengakhiri hubungan kerja dengan alasan mendesak.  

2) Hubungan kerja putus demi hukum 

Berdasarkan Pasal 154 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

bahwa hubungan kerja dapat putus demi hukum artinya hubungan kerja tersebut 

putus dengan sendirinya dan tidak perlu mendapatkan penetapan pemutusan 

hubungan hubungan kerja dari lembaga yang berwenang. 

3) Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan  

 Pemutusan hubungan kerja oleh pendilan biasanya atas permintaan orang yang 

bersangkutan  berdasarkan alasan penting 10 .Setiap pemutusan hubungan kerja 

mempunyai konsekuensi bagi para pihak yaitu hak dan kewajiban para pihak. 

 Berkaitan dengan penahanan ijazah oleh pekerja untuk pekerjaan untuk waktu 

tertentu (PKWT) dalam pemutusan hubungan pekerja , perlindungan hukum oleh 

pekerja yang ijazahnya di tahan belum ada pengaturan di dalam Undang undang No 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjan berarti dalam hal ini ada kekosongan norma . 

Dengan demikian, apabila ijazah asli pekerja atau buruh masih disimpan 

atai tidak diberikan oleh perusahaan meski pekerja atau buruh tersebut keluar dari 

perusahaan dan sudah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja atau buruh dapat 

menggugat perusahaan tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum. Berdasarkan 

pasal 1365 yang menyatakan bahwa : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan 

dengan hukum pada umumnya.hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan 

undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati 

                                                           
10 Lalu husni ,pengantar hukum ketenagakerjaan ,(jakarta :pt raja grafindo,2006) h.188 



dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan harus disebabkan karena 

perbuatan yang melawan hukum antara lain : kerugian-kerugian dan perbuatan itu 

harus ada hubungan yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan 

pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan 

 ( kelalaian ). Apabila ijazah yang disimpan oleh perusahaan hilang, maka pekerja 

dapat menggugat pengusaha atau pemberi kerja atas dasar Penggelapan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 

menyatakan : “ barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah. Pekerja juga dapat melaporkan perbuatan pengusaha atau 

pemberi kerja yang tidak memberikan ijazah pekerja ke Dinas Tenaga Kerja 

Setempat. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pengaturan Perjanjian kerja tentang Penyimpanan ijazah yang dilakukan oleh 

Pengusaha atau Pemberi kerja pada dasarnya tidak ada Undang-undang yang 

mengatur secara eksplisit tentang hak bagi pengusaha/pemberi kerja 

menyimpan ijazah asli pekerjanya. Namun dalam praktek yang sering kali 

dijumpai di banyak pengusaha atau pemberi kerja, penyimpanan ijazah asli 

pekerja dilakukan agar pekerja menaati aturan serta jangka waktu perjanjian 

kerja yang telah disepakati. Karena Pengaturan Perjanjian kerja anatara 

Pekerja atau buruh dengan Pengusaha atau Pemberi kerja merupakan sah dan 

mengikat berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang menyatakan bahwa : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

2. Pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memberikan ijazah asli pekerja 

setelah pekerja  tersebut keluar dari kerjanya, maka termasuk pelanggaran 



 
 

 
 

Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa” hak 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Dalam hal ini pekerja mempunyai hak yang harus dihormati oleh siapapun. 

Pekerja mempunyai hak untuk menggunakan ijazah yang mereka miliki tanpa 

harus disimpan oleh pihak perusahaan. Sebab tindakan penyimpanan ijazah 

asli yang tidak diberikan kepada pekerja setelah pekerja keluar dari 

perusahaan tersebut termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena 

menghalangi orang lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka. sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 

(2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , Pasal 9 ayat (1) 

undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu, hak untuk meningkatkan taraf 

hidup. Hak yang berupa memilih pekerjaan yang lain dengan upah yang lebih 

baik dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena dalam hal 

ini berakibat pekerja kehilangan kesempatan untuk mengajukan lamaran 

pekerjaan di perusahaan lain yang lebih baik , Pasal 12 Undang-undang Hak 

Asasi Manusia menyatakan hak untuk memperoleh pendidikan, dengan 

hambatan tersebut pekerja kehilangan kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikannya, misalnya kuliah dan Pasal 38 yang menyatakan hak untuk 

bebas memilih pekerjaan yang disukainya.  

B. Saran 

1. Perlu adanya aturan yang jelas mengenai penyimpanan ijazah yang dilakukan 

pengusaha atau pemberi kerja, karena tidak ada aturan yang secara eksplisit 

mengatur tentang hal tersebut. 

2. Perlu di lakukannya Upaya Hukum bagi pekerja yang ijazah aslinya tidak 

diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja atas dasar Perbuatan Melawan 

Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum 



 
 

 
 

Perdata yang menyatakan bahwa : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menghentikan 

kerugian tersebut.” Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak yaitu 

antara perusahaan dan pekerja untuk lebih memahami dalam melaksanakan 

dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dari 

kedua belah pihak yang telah di sepakati sebelum membuat perjanjian. 

Apabila ijazah yang disimpan oleh perusahaan hilang, maka pekerja dapat 

menggugat pengusaha atau pemberi kerja atas dasar Penggelapan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

yang menyatakan : “ barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pekerja juga 

dapat melaporkan perbuatan pengusaha atau pemberi kerja yang tidak 

memberikan ijazah pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Setempa



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU/LITERATUR 

Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet.2 ( Jakarta:Sinar Grafika, 2006 ) ,h.8 

Budi santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, ( Malang:UB Press, 

2012 ),h.3 

M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan prinsip Norma dan Praktek diperadilan, (jakarta, 

kencana, 2008),h.53. 

M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung , Alumni,1986), h. 6. 

M.Hadi Subhan, hukum kepailitan prinsip norma dan praktek di peradilan, 

(Jakarta:kencana,2008),h.53 

Lalu husni ,pengantar hukum ketenagakerjaan ,(jakarta :pt raja grafindo,2006) h.188  

 

INTERNET 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/ diakses tanggal 25 januari 

2018 pukul 11.03 

http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijazah-sebagai-jaminan-kontrak-kerja.html?m=1 

diakses tanggal 25 januari 2018 pukul 11.20 

Http://www.penegertianpakar.com , pengertian ,faktor dan penyebabnya .html sumber 

sopiah ,2008, perilaku organisasional .cv andi offset , di akses tanggal 7 januari 2018. 

 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/
http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijazah-sebagai-jaminan-kontrak-kerja.html?m=1
http://www.penegertianpakar.com/

