
 

ANALISIS PERJANJIAN KERJA PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

 
 

Program Studi Ilmu Hukum 
 

 
 

 

 

Oleh: 

LALU FANDU WIDIANATA 

D1A 113 144 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



i 
 

Halaman Pengesahan 

ANALISIS PERJANJIAN KERJA PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

 

 

Oleh: 

LALU FANDU WIDIANATA 

D1A 113 144 

 

 

Menyetujui 

Pembimbing Pertama 

 

 

 

Dr. Any Suryani Hamzah., SH, MH 

NIP 19640706 199001 2 001 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



ii 
 

ABSTRAK 

ANALISIS PERJANJIAN KERJA PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

Lalu Fandu Widianata 

NIM : D1A 113 144 

 

Penelitian ini  bertujuan mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian kerja Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta 
Perlindungan Hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk mendapatkan data 
sekunder, Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen 
atas bahan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara 
deskriptif. Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut: pertama, Bentuk perjanjian kerja 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 
merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; kedua, Perlindungan Hukum bagi Pegwai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perlindungan hukum tersebut diberikan dalam hal Jaminan 
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua. 

Kata Kunci : Perjanjian kerja, Aparatur Sipil Negara, Perlindungan Hukum. 

 
 
 

ANALYSIS OF EMPLOYMENT AGREEMENT PPPK (CIVIL SERVANT  WITH 
EMPLOYMENT AGREEMENT) BASED ON ACT NUMBER 5 OF 2014 CONCERNING 

STATE CIVIL APPARATUS (ASN) 
 
 

The purpose of this study is to find out and to analyze the model of civil servant 
agreement  with employment agreement on Act of  State Civil Apparatus and its legal 
protections. This research is normative legal research that purposes to collect secondary data. 
The secondary data on this research were collected by library research through document study 
on legal materials. The data were analyzed by qualitative empirical legal research. The result of 
this study will be presented by descriptive model. From this research, the results of this study 
that are: first: the model of civil servant with employment agreement on Act of  State Civil 
Apparatus is using employment agreement with specified period of time; second, the civil 
servants with employment agreement  have legal protections from government. Their legal 
protections from government such as healthy protection, work accident protection, death on the 
job protection, and old-age worker benefit protection. 
 
Keywords: Employment Agreement, State Civil Apparatus (ASN), Legal Protection 
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I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam konteks pemulihan Ekonomi Nasional masalah yang paling krusial adalah 

penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks persaingan Global masalah yang paling 

penting adalah perluasan pangsa pasar untuk produk dan jasa yang dihasilkan dunia usaha 

nasional di dalam pasar global. Dengan demikian dalam rangka mengakomodir 

kebutuhan dunia global khususnya dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

dapat di wujudkan dengan sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang efektif dengan 

sistem standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja Nasional.1 

Dalam perkembangan otonomi, pemerintah bekerja semakin gigih dalam 

meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Peningkatan kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi dimana 

aspirasi rakyat yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik.2 

Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan ini berdampak pada 

penambahan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang 

bertugas menjalankan salah satu fungsi pemerintah, yaitu pelayanan, seringkali 

kewalahan untuk menjalankan fungsinya tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, di 

beberapa instansi merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 

membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan fungsinya tersebut. Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memegang peranan penting dalam mewujudkan 

                                                             
1 http://www.worldbank.org/content/dam/worldbank/document/EAP/region/east-asia-pacific-at-work-full-

report.pdf Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 
2 H.M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogjakarta: Total Media, 2013), hlm. 

71 



iv 
 

pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pelayan publik, dalam hal ini Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan garda terdepan 

bagi pemerintah, karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat.  

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik 

secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk 

melakukan pelayanan publik. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan 

pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.3 

2. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah 

Bentuk Perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (2) Bagaimanakah Perlindungan 

Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bentuk Perjanjian Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Untuk 

mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis 

yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara 

                                                             
3 Sadjijono, Bab-Bab Hukum Administrasi, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011), hlm 60 
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teoritis yaitu hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu 

hukum pidana dan secara praktis yakni menjadi pedoman bagi praktisi hukum  

4. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum 

Normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan 

norma-norma hukum yang ada dengan mengunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan 

Perundang-undangan dan Regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas 

dalam penelitian hukum yang diteliti, (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

yaitu pendekatan beranjak yang dari Pandangan-Pandangan dan Doktrin-Doktrin yang 

berkembang dalam Ilmu Hukum. (3) Pendekatan Analitis (Analytical Approach) yaitu 

mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan-

aturan Perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di 

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Sumber data yang digunakan yaitu 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach) sedangakan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data 

sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang menggunakan studi dokumen, 

serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif 

. 
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II. PEMBAHASAN 

1.  Bentuk perjanjian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PPPK Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

Pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara itu sendiri tertuang pada pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil 

Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau 

negara. Menurut Kranenburg Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi 

pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili 

seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.4 

Mengenai jenis pegawai Aparatur Sipil Negara diatur pada pasal 6 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dimana pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  

Berbicara mengenai status pegawai Aparatur Sipil Negara, terdapat dua status yang 

diberlakukan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Mengenai status Aparatur Sipil Negara diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi: (1) Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

                                                             
4 Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 32 
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yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki 

Nomor Induk Pegawai secara Nasional, (2)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina 

kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-

Undang ini. Menurut R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu.5 

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah Hubungan hukum antara subjek yang satu 

dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu 

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum  yang lain  berkewajiban  untuk  

melaksanakan  prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.6 

Bentuk Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu bentuk perjanjian 

tertulis dan bentuk perjanjian Lisan (tidak tertulis).Perjanjian Tertulis adalah suatu 

perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan 

adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup 

kesepakatan para pihak).7 

Jenis-jenis perjanjian kerja yang selama ini dikenal sebagai berikut: (1) Perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu, (2) Perjajian kerja untuk waktu tidak tertentu, (3) Perjanjian 

kerja di Rumah.8 

                                                             
5  Arsyir7.blogspot.co.id/makalah kontrak bisnis, Diakses tanggal 14 Januari 2018. 
6 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat buku kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hlm. 54. 
7  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011) hlm. 166 
8 Zaeni Asyahadie, Aspek-Aspek Jaminan Social Tenaga Kerjadi Indonesia Cet ke 2 (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 12-17 
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Menurut Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berubah menjadi Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu, apabila:9 (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak 

dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja, (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jenis pekerjaan 

yang dipersyaratkan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya Hubungan kerja, (3) Dalam hal Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru 

menyimpang dari ketentuan jangka waktu perpanjangan,  maka Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak dilakukan 

penyimpangan, (4) Dalam hal pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak 

melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tidak diperjanjikan lain, maka Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tidak 

terpenuhinya syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut; 

Perjanjian kerja itu sama halnya dengan kontrak, dimana ada hal-hal yang harus 

disepakati dan harus ditaati terkait dengan perjanjian tersebut, misalnya kedudukannya 

hanya sementara dan akan diperpanjang sesuai dengan peraturan, hanya saja sudah ada 

jaminan hukum yang mengaturnya. Misalnya perjanjian kerjannya ada jangka waktu 

yang telah ditentukan. Tetapi bisa diperpanjang kembali tergantung poin-poin dalam 

                                                             
 9 Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun   2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
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perjanjian tersebut dan dalam Surat Kerja tersebut ada aturan yang tidak boleh dilanggar, 

kalau dilanggar akan dikenakan sanksi: (1) Teguran tertulis, (2) Peringatan, (3) 

Pernyataan tidak puas (4) Pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja. 

Berakhirnya suatu perjanjian terkait dengan hal-hal berlakunya perjanjian, antara 

lain berlaku bagi para pihak, para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak, dan bagi 

pihak ketiga. Ada beberapa jenis perjanjian dimana dalam perjanjiannya melekat 

sedemikian eratnya pada sifat-sifat dan kecakapan yang bersifat sangat pribadi (melekat 

pada diri/person salah satu pihak) seperti pada perjanjian kerja (perjanjian perburuhan), 

maka perjanjian jenis ini berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Perjanjian jenis 

lainnya yang tidak berakhir dengan kematian salah satu atau kedua belah pihak. Jadi 

perjanjian berakhir apabila segala janji-janji (prestasi) telah dipenuhi oleh para pihak 

maupun pihak lain yang berkepentingan. Artinya, saat itu juga perikatan hukum diantara 

mereka telah putus/berakhir. Perjanjian jenis ini tidak hanya dipengaruhi oleh para pihak 

saja tetapi juga dipengaruhi ada tidaknya ahli waris, mereka yang memperoleh hak, atau 

pihak ketiga. Jadi Perjanjian kerja ini berakhir apabila: (1) Selesai masa perjanjian kerja 

yang telah disepakati, (2) Meninggal dunia, (3) Diberhentiakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2.  Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja   Menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

 

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu: (1) Perlindungan 

sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang 
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tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan 

kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan  sosial disebut juga dengan kesehatan 

kerja. (2) Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan  ini lebih 

sering disebut sebagai keselamatan kerja. (3) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis 

perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada 

pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari 

baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena 

sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis  ini biasanya disebut dengan jaminan 

social.10 

Berdasarkan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 pemerintah 

wajib memberikan Perlindungan berupa; (1) Jaminan Kesehatan merupakan  

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

sehingga dapat melaksankan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan 

dibidang penyembuhan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberi Jaminan 

kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu, Hak atas Jaminan Kesehatan 

yang diberikan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 

                                                             
10 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2007, hal 78 
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan. (2) Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau 

seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan 

kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya Jaminan kecelakaan kerja. (3) 

Jaminan Kematian Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja 

akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan 

sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan 

kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman 

maupun santunan berupa uang. (4) Jaminan Hari Tua, Hari tua dapat mengkibatkan 

terputusnya upah karena tidak lagi mapu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat 

menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu 

masih bekerja, teruma bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PT 

Taspen (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan Aparatur 

Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Oleh sebab itu, Pemerintah sebagai pemberi kerja 

bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, wajib mendaftarkan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada PT Taspen (Persero) untuk menjadi peserta 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.11 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. 

Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam Ilmu 

                                                             
11 http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/590 diakses 27 Januari 2018 
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Hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang 

dapat timbul dari penggunaan istilah Perlindungan Hukum, yakni Perlindungan hukum 

bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda 

dan tidak ciderai oleh Aparat Penegak Hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.12 

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu 

yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

Peraturan Hukum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38 
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III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan unsur aparatur Negara 

(Pasal 8 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara). Sebagai unsur Aparatur Negara 

maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus melaksanakan  

kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari 

pengaruh Intervensi dari semua golongan dan Partai Politik. Bentuk Perjanjian Kerja 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu harus ditulis dan harus 

menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang 

tidak dibuat tertulis dianggap sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) dengan demikian pekerja menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut 

sesuai dalam Pasal 57 ayat 2 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan Perlindungan Hukum bagi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diantaranya pemberian Jaminan Hari 

Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Bantuan Hukum. 

Pemerintah sebagai pemberi kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

wajib mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada PT Taspen 

(Persero) untuk menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 
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B. Saran  

 

1. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah menegaskan mengenai Hak 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun belum secara terperinci, oleh 

karena itu dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebaiknya merinci syarat-syarat apa saja yang 

perlu dipenuhi supaya hak bisa diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja dan bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian hak Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara ini telah 

dirinci kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja namun sanksi apa yang diberikan apabila terjadi pelanggaran belum 

jelas, oleh karena itu Peraturan Pemerintah terkait manajamen Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja perlu secara rinci menjelaskan sanksi apa yang diterima 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila tidak melaksanakan 

kewajibannya. 

2. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja 

bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian   Kerja   (PPPK)   harus dibuat    secara    

lengkap    bukan hanya  yang  bersifat represif tetapi juga  yang  kaitanya  dengan  

upaya untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja 

terhadap     Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK). Dalam   

peraturan   pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga harus diatur 

menganai syarat-syarat umum perjanjian  kerja  yang  merupakan dasar    hubungan 

hukum antara Pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK), guna memperkuat perlindungan hukum bagi  Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK).  

 

 

 

 

  



xv 
 

Daftar Pustaka 

 

a) Buku 
 

Asyahadie Zaeni, Aspek-Aspek Jaminan Social Tenaga Kerja di Indonesia Cet ke-2 
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013). 

 
Asyhadie Zaeni, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), 

Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007 
 

Busrizalti H.M, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, (Yogjakarta: 
Total Media, 2013). 

 
Hartini Sri, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 

 
H.S Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011). 

 
H.S Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat buku kedua, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014). 
 

Sadjijono, Bab-Bab Hukum Administrasi, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011). 
 
. 
 

 
b) Peraturan Perundang-undangan 

 
 

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 
2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 
 

 
c) Internet 

 
 

Arsyir7.blogspot.co.id/makalah kontrak bisnis, Diakses tanggal 14 Januari 2018, 
Pukul 15:30  
 

http://www.worldbank.org/content/dam/worldbank/document/EAP/region/east-
asia-pacific-at-work-full-report.pdf Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 20:10 


