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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan  populasi 

kurang lebih sekitar 264 juta penduduk, sebagian besar penduduk Indonesia 

menjadi karyawan di badan usaha yang ada di Indonesia. Karyawan atau buruh 

atau pekerja harus mendapatkan hak dan kewajiban yang memadai dalam 

menjalankan pekerjaannya, sehingga ada peraturan perundang-undangan yang 

melindungi hak dan kewajiban karyawan guna menciptakan kesejahteraan, 

keadilan, kemakmuran, dan kemerataan (Amboro & Fendy, 2016)1. 

Peraturan tentang ketenagakerjaan tertera pada Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 (Nurjanah & Kusniati, 2017) 2 . Di zaman modern ini terdapat 

berbagai macam masalah yang muncul karena adanya hubungan kerja yang 

kurang baik. Banyak perusahaan yang membuat atau menciptakan aturan-aturan 

terhadap pekerjanya dengan semena-mena tanpa memperhatikan aturan atau 

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Masalah ini mencerminkan masih 

kurangnya perlindungan terhadap para karyawan atau pekerja. 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan keternagakerjaan yaitu Undang- 

Undang No 13 Tahun  2003 menyatakan bahwa tenaga kerja mempunyai  
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kedudukan yang benar benar berpengaruh dalam memperluas kualitas 

dan kontribusi kepada perusahaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan 

kesempatan dan diperlakukan sama oleh pengusaha (perusahaan) (Amboro & 

Fendy, 2016) 3. 

Pada umumnya permasalahan  perburuhan atau karyawan lebih sering 

diidentikkan dengan permasalahan antara perusahaan dengan karyawannya. 

Praktik dan aturan yang tidak pantas dengan aturan yang sudah ada menjadi 

sasaran karyawan kontrak pada saat sedang melakukan demonstrasi. Dalam 

kenyataannya pihak pekerja atau karyawan ini dirugikan secara langsung. 

Minimnya pengetahuan mengenai karyawan sebagai pekerja yang merupakan 

suatu profesi dan kategori sosial mengakibatkan perlindungan terhadap 

pekerja/buruh menjadi sangat lemah. 

Salah satu ketidakadilan yang sering menjadi permasalahan pihak 

perusahaan dan karyawan adalah penentuan upah lembur. Upah lembur 

merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian. Upah lembur berarti upah 

yang diterima pekerja dari perusahaan atas kerja yang melebihi jam yang telah 

ditentukan. Upah lembur memiliki pengaruh terhadap pencapaian produktivitas 

kerja di perusahaan di mana karyawan akan bekerja dengan lancar jika hasil yang 

dterima sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan tersebut. Terkadang  pihak 

perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar tidak memenuhi 

kewajibannya untuk membayar upah kerja lembur tersebut atas pekerjaan yang 

dilakukan melewati jam kerja yang normal. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan menyelidiki di PT. 

Paragon Sentral Berjaya untuk membantu perusahaan terserbut menentukan upah 

lembur dengan tepat, dengan demikian peneliti mengangkat judul “Penentuan 

Upah Kerja Lembur pada Pegawai Kontrak pada Perusahaan  PT. Paragon Sentral 

Berjaya”. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, menurut pelapor harus 

memberitahukan  jam kerja sesuai dengan peraturan undang-undang.Didalam 

laporan izin praktek biasanya ada mengenai hak dari pekerja atas jam kerja 

perusahaan dan perhitungan upah lembur yang akan di dapatkan dan ruang 

lingkup khusus dan membahas tatacara dalam perincian upah lembur pekerja yang 

telah bekerja diluar  jam kerja normal. 

 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Dengan adanya proyek ini, maka peneliti mempunyai tujuan dalam 

proyek  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ketentuan upah lembur pekerja kontrak . 

2. Untuk mengetahui mekanisme dan perhitungan upah lembur 

kepada pekerja kontrak . 

Felicia. Penetapan Upah Lembur pada Karyawan Kontrak dengan Studi pada Perusahaan PT.Paragon Sentral 

Berjaya di Kota Batam, 2019. 

UIB Repository©2019



4 

  Universitas Internasional Batam  

 

3. Untuk merancang model struktur pengupahan dan perlindungan 

hak terkait perjanjian upah lembur pada PT. Paragon Sentral 

Berjaya. 

 

 

1.4 Luaran Proyek 

Didalam merancang dan menyusun laporan praktek kerja ini, penulis 

telah membuat beberapa output, sebagai berikut : 

1. Membuat form tata cara untuk perhitungan lembur bagi pekerja 

yang telah bekerja melebihi dari jam kerja biasanya atau bekerja 

saat hari libur, maka pelapor akan membuat form perhitungan upah 

lembur sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

2. Membuat form pernyataan untuk lembur bagi karyawan yang telah 

diperintahkan untuk lembur di luar jam kerja normal maka 

karyawan wajib mengisi dan mendapatkan tanda tangan atau 

persetujuan dari atasan yang memerintahkannya. Sehingga form ini 

untuk menjadi bukti bagi pekerja yang overtime dan akan 

dicocokan jam lembur dengan mesin sidik jari.   

 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Dengan adanya proyek ini, peneliti berharap akan bisa mencapai manfaat 

sebagai berikut : 
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1. Sebagai keterangan kepada PT. Paragon Sentral Berjaya mengenai 

standar dan peraturan sesuai dengan undang – undang dalam 

perhitungan upah lembur 

2. Menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicia. Penetapan Upah Lembur pada Karyawan Kontrak dengan Studi pada Perusahaan PT.Paragon Sentral 

Berjaya di Kota Batam, 2019. 

UIB Repository©2019


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Ruang Lingkup
	1.3 Tujuan Proyek
	1.4 Luaran Proyek
	1.5 Manfaat Proyek


