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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Konseptual 

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenenagakerjaan yang menyatakan bahwa 

Tenaga Kerja ialah orang-orang yang bisa melaksankan pekerjaan untuk 

menciptakan suatu produk atau jasa untuk mencukupi keperluan mereka sendiri 

maupun masyarakat yang ada. 

Tenaga kerja (Buruh) dapat kita artikan bahwa warga yang siap atau 

mampu bekerja untuk diri mereka sendiri atau saudara yang tidak mendapatkan 

kompensasi dan individu yang bekerja untuk mendapatkan upah. Dari istilah ini, 

dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja adalah individu-individu dari masyarakat 

yang siap melaksanakan pekerjaannya dan sanggup menghasilkan jasa atau barang 

dalam mencukupi kebutuhan public (Maulinda, et al, 2016)4. 

Tenaga kerja memiliki arti manusia, baik fisik dan batin, yang 

dibutuhkan ketika proses produksi, yang dikenal sebagai sumber daya manusia. 

Setiap manusia pasti menggunakan tenaga fisik dan batin dalam melaksanaan 

pekerjaan. Tenaga kerja fisik merupakan mereka yang menggunakan fisik atau 

badan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan tenaga kerja batin 

                                                             
4 Maulinda, Rizka, Dahlan, dan M. Nur Rasyid., 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak 

Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. IndoTruck Utama, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 

3, hlm. 338 
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merupakan mereka yang melibatkan hati dan pikiran dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Secara umum, di dalam sebuah Negara tenaga kerja terdapat dua 

golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Didalam tenaga kerja dapat 

terbagi menjadi dua golongan yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang sedang 

mencari pekerjaan atau dikenal dengan pengganguran (Ansori & Angin, 2018). 

Dan yang termasuk dalam bukan tenaga kerja adalah Ibu Rumah Tangga , sedang 

studi serta pekerja yang sudah pensiun, penerima warisan yang tidak bekerja, 

penerima bunga deposito. 

Berdasarkan yang tertera pada Pasal 1 ayat (2)  dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya 

disinggung sebagai UU Jaminan Sosial), pekerja adalah siapa saja yang kompeten 

melaksanakan pekerjaannya untuk menciptakan barang dagangan atau 

administrasi untuk memenuhi kebutuhan publik. 

 

 

2.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja 

Yang dimaksud dalam klasifikasi adalah rencana yang tepat atau 

pertemuan seperti yang ditunjukkan oleh standar yang ditentukan.Dengan 

demikian, urutan kerja adalah pertemuan tenaga kerja yang secara resmi 

mempunyai kriteria yang telah diselesaikan, khususnya: 

a) Tenaga Kerja berdasarkan Penduduk 

Tenaga kerja terbagi menjadi 2 yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

jika dilihat dari sisi penduduk. Tenaga kerja adalah individu-individu 
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yang dianggap mampu untuk bekerja dan bisa bekerja, dan mereka 

adalah para penduduk yang berumur dengan perbatasan 15 - 64 tahun. 

Sedangkan bukan tenaga kerja adalah individu-individu yang dipandang 

belum sanggup dan belum bekerja, walaupun ada permohonan untuk 

bekerja. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, 

mereka adalah penghuni yang belum matang, khususnya mereka yang 

berusia tidak melebihi 15 tahun dan tidak melewati 64 tahun. Contohnya 

ialah pensiunan yang lebih tua dan anak - anak. 

 

b) Tenaga Kerja berdasarkan Batas Kerja 

Tenaga kerja berdasarkan batas kerja terbagi menjadi 2 yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja adalah 

populasi usia menguntungkan yang matang di usia 15 tahun selama 64 

tahun yang sampai sekarang belum memiliki pekerjaan saat tidak bekerja, 

atau yang secara efektif mencari pekerjaan. Sedangkan, bukan angkatan 

kerja adalah orang-orang yang umur 10 tahun atau lebih yang bersekolah, 

berurusan dengan keluarga, dll. Contohnya adalah siswa dan pelajar, ibu 

rumah tangga dan individu yang lemah, dan para pengangguran yang 

disengaja. 

 

c) Tenaga Kerja berdasarkan Kualitasnya 

Tenaga kerja terbagi dalam 3 yaitu Tenaga kerja berpendidikan, tenaga 

kerja kompeten, dan tenaga kerja yang tidak berpendidikan / tidak 

berkompeten. Yang dimaksud tenaga kerja berpendidikan adalah pekerja 
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akan menjadi spesialis yang memiliki bakat dalam suatu bidang yang 

didapat dari sekolah atau pelatihan formal dan non-formal. Contohnya 

adalah spesialis, penasihat hukum, instruktur, dan sebagainya. Sedangkan, 

Tenaga Kerja yang kompeten adalah adalah pekerja yang memiliki 

keterampilan juga didalam bidang-bidang tertentu melalui pemahaman 

kerja. Kerja Keahlian ini memerlukan persiapan yang terus menerus agar 

dapat menguasai lebih dalam dalam pekerjaannya. Contohnya adalah 

spesialis obat, spesialis restoratif, mekanik, dan sebagainya. Dan Tenaga 

Kerja yang belum mempunyai berpendidikan dan belum Kompeten 

adalah pekerja agresif yang sekedar bergantung pada vitalitas. Contohnya 

adalah kuli, buruh transportasi, pembantu rumah tangga, dll. 

 

 

2.1.3 Tinjauan Umum Buruh Pekerja 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa buruh 

adalah individu yang mendapatkan pekerjaan dengan bekerja bersama orang lain 

untuk mendapatkan upah. Sedangkan pada masa jaman kolonialisme Belanda 

yang berarti dengan pengertian buruh merupakan pekerja keras seperti tukang, 

kuli dan lain sebagainya. 

Dimana dalam perkembangan jaman di Indonesia, dalam istilah buruh 

lebih ditujukan dalam kategori yang selalu mendapatkan tekanan dan harus di 

bawah majikan, maka dengan digantikan menjadi sebutan pekerja. Sebutan 

Pekerja ini baru dapati ditemukan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 

tentang Ketenagakerjaan. 

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

Berjaya di Kota Batam, 2019. 

UIB Repository©2019



10 

  Universitas Internasional Batam  

 

Mengingat Pasal 1 ayat (3) UUK yang disinggung pekerja/buruh 

merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah 

atau berbagai jenis upah. Definisi di atas menunjukkan bahwa makna 

pekerja/buruh tidak dapat dibedakan dari komponen pekerjaan dan menerima 

upah atau berbagai jenis upah. Dengan cara ini, hanya seseorang yang telah 

bekerja dan mendapatkan upah dapat dikenal sebagai pekerja (Panjaitan, 2019).5 

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada derajat dalam hak 

dan kewajiban pekerja, diantaranya: Hak-Hak Pekerja yang dimaksud adalah 

setiap pekerja memiliki pintu terbuka serupa tanpa pemisahan untuk mencari 

pekerjaan baru, setiap pekerja mempunyai opsi untuk mendapatkan sebuah 

perlakuan serupa tanpa adanya pemisahan, setiap pekerja mendapat hak istimewa 

untuk mendapatkan dan atau menaikkan lagi, buat keterampilan dalam kerja 

sesuai kemampuan, minat, dan kapasitas melalui latihan pekerjaan,setiap spesialis 

mempunyai giliran yang sama untuk mengejar mempersiapkan pekerjaan sesuai 

kelompok pekerjaan mereka, pekerja memenuhi syarat untuk mendapat 

pengakuan kompetensi kerja setelah berminat untuk persiapan pekerjaan yang 

diadakan oleh instansi pemerintah yang menyiapkan pekerjaan, yayasan yang 

menyiapkan pekerjaan swasta, atau mempersiapkan lingkungan kerja,pekerja yang 

tertarik dalam program magang memenuhi syarat untuk pengakuan kemampuan 

kompetensi kerja dari organisasi atau badan, pekerja mendapat hak dan peluang 

yang setara untuk mengambil, mendarat atau memindahkan posisi dan 

mendapatkan gaji yang lebih baik daripada rata-rata,para pengusaha yang 

memanfaatkan pekerjanya dengan ketidakmampuan harus memberikan asuransi 

                                                             
5 Panjaitan, Junan Gunawan., 2019, Analisis Yuridis Upah Pekerja Dalam Proses Pemutusan 

Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Hakim, Journal Of Law and Policy Transformation, Vol. 4 No. 

1, hlm. 122 
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sesuai dengan jenis dan tingkat cacat, para pengusaha yang memanfaatkan 

pekerjanya melewati jam kerja yang telah disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) 

harus membayar kompensasi waktu tambahan,para pengusaha harus membagi 

waktu untuk beristirahat dan pergi, pengusaha diharuskan memberi kesempatan 

yang cukup kepada spesialis untuk melakukan pemujaan yang diwajibkan oleh 

agama mereka, perempuan memiliki hak istimewa untuk mendapatkan 1,5 (satu 

setengah) periode istirahat panjang sebelum kesempatan ideal untuk kerja dan 1,5 

(satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak dengan perkiraan dokter spesialis 

anak dan kandungan, setiap pekerja yang menggunakan hak istimewa untuk 

beristirahat yang telah disinggung dalam pasal tertentu, pekerja tidak diharuskan 

masuk kerja sesuai tanggal merah yang resmi pada kalender, setiaap pekerja 

mempunyai opsi untuk mendapatkan asuransi adalah kesehatan dan keselamatan , 

moral , kelakuan yang sesuai dengan penghargaan dan kualitas agama, setiap 

spesialis memiliki hak istimewa untuk memperoleh gaji yang memenuhi hidup 

sesuai dan layak untuk umat manusia, pengusaha akan dibatasi dari membayar 

gaji lebih rendah dari gaji terendah yang diizinkan oleh hukum yang telah 

disinggung, setiap spesialis dan keluarganya mendapatkan jaminan sosial yang 

diberikan dari pemerintah, setiap spesialis mempuyai hak istimewa dengan 

membentuk dan berubah menjadi individu dari serikat pekerja, pemogokan kerja 

sebagai hak esensial dari spesialis dan organisasi pekerja dilakukan secara sah, 

dengan tepat karena kekecewaan dalam berurusan dan dalam hal akhir bisnis, 

bisnis wajib membayar pesangon dan hibah masa kerja sama seperti penghargaan 

dan pengganti untuk hak-hak yang seharusnya diperoleh.  
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Sedangkan untuk Kewajiban Pekerja adalah dalam melakukan hubungan 

modern, buruh dan organisasi pekerja memiliki kapasitas menyelesaikan 

pekerjaan sesuai komitmennya, memenuhi permintaan untuk koherensi generasi, 

mengarahkan tujuan, membangun bakat dan kemampuan setiap orang, serta 

meningkatkan organisasi dan berjuang untuk kesejahteraan individu dan keluarga 

masing-masing, pengusaha, organisasi pekerja dan spesialis harus menjalankan 

peraturan sesuai dalam perjanjian bersama, penyelesaian perdebatan hubungan 

mekanis harus dilakukan oleh manajer dan serikat pekerja dalam konsultasi untuk 

mencapai kesepakatan dan paling tidak dalam satu minggu sebelum mogok 

diselesaikan, serikat pekerja harus memberitahukan dicatat sebagai salinan cetak 

untuk kantor dan kantor yang bertanggung jawab atas area kerja lingkungan. 

Ada hal yang harus pemberi kerja penuhi yaitu dimulai dari hak pemberi 

kerja adalah berkuasa atas hasil kerja karyawan, berkuasa atas kepatuhan dalam 

peraturan kerja oleh karyawan, termasuk dalam memberi sanksi, mematuhi kode 

etik kerja yang telah dibuat oleh pemberi kerja, sedangkan untuk kewajiban 

pemberi kerja adalah memberikan waktu istirahat, melaksanakan ibadah menurut 

agamanya, menghindari disriminasi upah pria maupun wanita, tidak boleh 

memperkerjakan buruh melebihi 40 jam dalam seminggu, kecuali ada ijin khusus, 

bagi perusahaan yang memiliki setidaknya 25 orang buruh atau lebih harus 

membayar upah pekerja pada hari libur nasional, wajib memberi Bonus pada Hari 

Raya kepada pekerja yang masa kerjanya telah melebihi 3 bulan, dan wajib 

mendaftarkan karyawan dalam program Jamsostek. 
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2.1.4 Tinjauan Umum Waktu Kerja 

Waktu kerja adalah waktu yang telah ditentukan untuk melakukan sebuah 

pekerjaan, yang seharusnya dimungkinkan menjelang pagi hari, siang hari dan 

malam hari. Semakin panjang waktu kerja seorang tenaga kerja, makan beban 

kerja semakin besar begitu juga sebaliknya. Suma'mur (2009) menyatakan bahwa 

perspektif paling signifikan mengenai waktu kerja adalah  rentang waktu individu, 

yaitu waktu istirahat dan waktu kerja serta waktu kerja seperti yang ditunjukkan 

oleh kerangka waktu (pagi, siang dan malam) 

Didalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 UUK mengatur tentang Jam 

Kerja, Waktu Istirahat Kerja dan Jam Lembur untuk Pekerja da nada beberapa 

perusahaan mencantumkan didalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Aturan 

Perusahaan. Bkaryawan hanya boleh bekerja tidak melebih 40 jam setiap 

minggunya. 

Dalam Pasal 77 dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

mengharuskan ada ketentuan dalam waktu pekerja. Waktu pekerja dibagi menjadi 

dua rincian yaitu waktu kerja per satu hari dan waktu kerja untuk dalam satu 

minggu (setiap hari hanya 7 jam dan 40 jam per minggunya) (Nia, 2014).6 

Apabila pekerja sudah melewati jam kerja, maka akan mendapatkan upah 

lembur, tetapi tidak termasuk dalam kategori untuk pekerjaan tertentu atau sektor 

usaha. 

Dalam aturan untuk mengatur tentang hari libur resmi, dimana pekerja 

tidak wajib bekerja tetapi pihak perusahaan dapat meminta pekerja untuk masuk 

                                                             
6 Nia, Fika Ariska, 2014, Analisis Perhitungan Upah Kerja Lembur ( Overtime ) dan Insentif pada 

Sistem Penggajian PT NOK Precision Component Batam, Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan 

Manajemen Bisnis, Vol. 2 No. 1, hlm. 12 
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kerja dengan kesepakatan bersama dan pihak perusahaan harus membayar gaji 

lembur untuk pekerja yang diatur pada UUK Pasal 85. 

Dalam Pasal 3 Kep.233/Men/2003 tahun 2003 berisi aturan untuk jenis 

dan sifat pekerjaan yang harus diselesaikan atau dilakukan secara terus-menerus, 

adalah yang bekerja di bidang administrasi kesejahteraan,administrasi transportasi, 

administrasi memperbaiki perangkat keras transportasi, pekerjaan dalam bisnis 

industri perjalanan, pekerjaan dalam administrasi komunikasi pos dan media, 

bekerja di bidang pemasok listrik, pengaturan administrasi air bersih (PAM), dan 

pasokan minyak dan gas, pekerjaan di pasar, mal, dan sebagainya, bekerja di 

bidang komunikasi, bekerja dalam keamanan, bekerja di organisasi pelestarian 

dan pekerjaan yang kapan saja dihentikan akan mengganggu prosedur pembuatan, 

membahayakan materi, termasuk pemeliharaan perbaikan perangkat keras kreasi. 

Selain itu ada beberapa pedoman yang mengarahkan dalam pembagian 

waktu kerja, yaitu aturan untuk pekerjaan sebagai Satpam, khususnya dalam SKB 

Menakertrans Dan Kapolri Nomor Kep. 275/Men/1989 dan Nomor 

Pol.Kep/04/V/1989. 

 

 

2.1.5 Tinjauan Umum Waktu Istirahat dan Cuti 

Waktu Istirahat merupakan waktu yang tidak melewati keterbatasan dari 

waktu kerja, agar pekerja dapat beristirahat yang cukup dan dapat memulihkan 

tenaganya. Kemudian didalam Undang-Undang Ketenegakerjaan juga terdapat 

peraturan di pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti untuk pekerja , diantaranya: 

1. Pekerja harus diberikan waktu istirahat dan cuti dari pihak pengusaha. 
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2. Yang termasuk dalam waktu istrirahat dan cuti diatas adalah: 

a) Beristirahat dalam waktu kerja , setidaknya 30 menit setelah 

melakukan pekerjaan dalam 4 jam berturut turut; 

b) Istirahat dalam 1 hari atau 2 hari setelah bekerja maksimal 40 jam;  

c) Mendapatkan cuti tahunan, pekerja mendapatkan 12 hari cuti 

tahunan setelah bekerja selama 12 bulan; 

d) Istirahat selama 2 bulan yang sudah bekerja selama 6 tahun. 

 

Waktu istirahat dan cuti ini adalah peraturan yang seharusnya ada dalam 

peraturan perusahaan yang diterapkan kepada setiap pekerja. Tetapi dalam 

ketentuan istirahat panjang ini hanya terdapat pada industri tertentu yang sudah 

diatur dalam keputusan Menaker. Jika industri tidak mengikuti peraturan yang ada 

didalam UUK, maka pihak pengusaha akan mendapatkan sanksi pidana dalam  

kurungan paling sedikit 1 bulan dan atau dengan paling sedikit sepuluh juta rupiah 

dan paling maksimal seratus juta rupiah dengan ketentuan dari pasal 187 UUK. 

Dalam Pasal 80 UUK terdapat pihak pengusaha harus memberikan waktu 

untuk pekerja untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-

masing dengan memberikan upah penuh kepada pekerja. Jika dari pihak 

pengusaha tidak memberikan pekerja untuk melakukan ibadah, maka pihak akan  

mendapatkan sanksi kurungan dan sanksi denda. 
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2.1.6 Tinjauan Umum Upah Lembur 

Upah merupakan dimana pekerja mendapatkan imbalan dari pihak 

perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan atau jasa, yang diberikan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan juga atas perjanjian kerja, pekerja juga mendapakan tunjangan ,baik 

untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. 

Dewan Riset Upah Nasional di (Husnan 1990: 138) menyatakan bahwa 

upah merupakan gaji bagaikan hadiah dari bisnis kepada penerima kerja untuk 

pekerjaan administrasi yang telah dan akan dilakukan sebagai jaminan kehidupan 

ekonomi bagi umat manusia. dan generasi. upah dinyatakan dievaluasi sebagai 

uang tunai yang ditentukan oleh pemahaman, hukum, dan pedoman dan dibayar 

berdasarkan pemahaman kerja antara bisnis dan penerima manfaat pekerjaan. 

Makna gaji dan upah sering dipergunakan secara bergantian, sehingga secara 

teratur gaji dan upah dianggap memiliki pemahaman yang sama oleh masyarakat. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Warren, Carl S (2001: 446) pemahaman tentang 

gaji dan upah adalah kompensasi (gaji) yang biasanya digunakan untuk angsuran 

untuk administrasi administrasi, otoritatif, dan administrasi serupa. Tingkat 

pembayaran umumnya dikomunikasikan dalam waktu beberapa bulan atau tahun. 

Sementara (kompensasi) biasanya digunakan untuk cicilan untuk menangani 

perwakilan (pekerja tidak kompeten), baik yang diinstruksikan maupun yang tidak 

berpendidikan. Upah umumnya dikomunikasikan pada minggu demi minggu atau 

premis per jam. 

Sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah dicirikan 

bahwa karyawan berwenang mendapatkan uang sebagai imbalan yang harus 
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diterima atau yang harus di berikan dari pihak pengusaha kepada 

pekerja/karyawan, imbalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan 

kesepakatan bersama dan pihak pekerja juga mendapatkan tunjangaan.  

Dalam pasal 88 ayat 3 UUK juga mendapatkan kebijakan pemerintah 

dalam pengupahan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja , sebagai 

berikut : 

a) Gaji terendah yang diizinkan oleh hukum 

Gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang adalah standar dasar 

yang menjadi pedoman oleh pelaku bisnis dalam memberi upah kepada 

pekerja di bisnis dan atau tempat kerja mereka. Karena kepuasan 

keperluan pemasangan di setiap daerah berbeda, maka dikenal sebagai 

Upah Minimum Provinsi. 

b) Upah untuk pekerjaan waktu tambahan; 

Upah yang didapat oleh pekerja ketika pekerja tersebut bekerja di luar 

jam kerja yang dikendalikan oleh pihak pengusaha dan non pemerintah / 

pemerintah dan sekretariat perusahaan tinggi Negara. 

c) Upah tidak bisa masuk kerja karena adanya kendala tertentu; 

Yang dimaskud Upah meninggalkan kerja karena berhalangan adalah 

pekerja menjadi sakit sehingga mereka belum bisa melakukan pekerjaan, 

pekerja menikah (dibayar tiga hari), menikahi anak mudanya (dibayar 

dua hari), mengkhitankan anaknya (dibayar dua hari) dan keluarga yang 

telah meninggal dunia (dibayar dua hari) dan lainnya. 
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d) Upah meninggalkan kerja karena ada urusan pribadi; 

 Upah ini adalah dimana pekerja tidak bisa masuk kerja yang sudah 

diberikan ijin dari pihak pengusaha sesuai kesepekatan seperti cuti. 

e) Upah untuk mempraktikkan hak istimewa untuk istirahat kerja; 

 Upah di atas adalah upah standar yang diambil oleh wanita yang sedang 

hamil atau wanita yang memiliki siklus feminin. 

f) Upah yang ditunjukkan dengan prestasi; 

 Upah yang ditunjukkan dengan prestasi adalah upah yang bergantung 

pada hasil pencapaian yang representatif. 

g) Mengajukan kompensasi; 

 Rekor upah adalah upah yang tergantung pada perubahan biaya 

kebutuhan sehari-hari. 

h) Upah premium; 

 Upah premium akan menjadi kompensasi selain yang didapat setiap 

bulan oleh pekerja selain dari premi yang didapat menjelang akhir tahun. 

i) Upah organisasi bersama; 

 Meskipun demikian, organisasi upah tidak menerima upah untuk pekerja 

yang juga diberikan tawaran kepemilikan, dengan tujuan agar perwakilan 

memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan 

organisasi. 

j) Kompensasi skala; 

Skala kompensasi adalah upah yang bergantung pada perubahan hasil 

yang sedang berlangsung di mana generasi lebih menonjol pada saat itu 

upah juga semakin besar. 
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k) Denda dan potongan upah; 

Denda adalah jika pekerja tersebut mengalami penundaan dalam 

pekerjaan, ia akan dikenai potongan upah. 

l) Hal yang bisa ditentukan dengan upah; 

 Upah di atas menyerupai waktu tambahan atau cuti perdagangan yang 

belum diambil. 

 

Hal-hal dalam Komponen upah yang dimasukkan ke dalam bagian 

pembayaran upah adalah, sebagai berikut: 

a) Upah mendasar 

 Pembayaran mendasar merupakan imbalan yang diperoleh pekerja sesuai 

dimensi atau ketegori pekerjaan yang jumlahnya ditertulis dalam 

perjanjian kerja. 

b) Tunjangan tetap 

 Gaji tetap adalah pembayaran yang terkait secara konsisten dengan 

bekerja memberi semua waktu untuk pekerja dan keluarganya dibayar 

bersama dengan upah pokok, misalnya, dukungan anak muda, 

keuntungan medis, tunjangan penginapan. 

c) Tunjangan tidak tetap 

 Tunjangan tidak tetap ialah bayaran yang tidak diidentifikasi secara sah 

dengan pekerja dan diberikan dengan cara tertentu tidak tetap bagi buruh 

dan keluarga mereka dan tidak dibayar bersama dengan upah dasar. 
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Adapun hal-hal yang tidak termasuk dalam komponen upah adalah: 

a) Pelayanan, untuk menjadi kegembiraan spesifik dalam struktur asli 

karena hal-hal yang ada sifatnya yang unik atau untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh; 

b) Komisi, khususnya pembayaran yang didapat oleh pekerja untuk 

mendapat manfaat organisasi atau dengan alasan bahwa pekerja 

berkinerja baik melampaui target generasi atau peningkatan dalam 

produksi ; 

c) Tunjangan Hari Raya dan keuntungan berbagi keuntungan lainnya. 

 

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan upah , 

sebagai berikut : 

a) Penawaran dan Permintaan Pekerja 

 Untuk pekerja yang lebih langka atau ahli dalam bidangnya dan 

berketerampilan yang tinggi, maka upah yang diberikan akan cenderung 

lebih tinggi, sedangkan jabatan dengan penawaran yang sudah banyak , 

maka upah yang diberikan akan cenderung rendah. 

b) Organisasi Pekerja 

 Didalam organisasi pekerja harus kuat karena akan mendapatkan upah 

yang tinggi , sedangkan organisasi pekerja yang lemah maka akan 

mendapatkan upah yang rendah 

c) Kepasitas dalam membayar 

 Kapasitas untuk membayar harus melihat dari kemampuan yang ada dari 

pihak perusahaan , jika pihak perusahaan memberikan upah yang tinggi , 
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maka juga terganggun tingginya produksi serta mengurangin keuntungan 

dari perusahaan. 

d) Kreativitas Pekerja 

 Jika Pekerja memberikan prestasi kerja yang baik sehingga bisa 

menambahnya keuntungan dalam perusahan, maka pekerja juga akan 

menambahnya tingkat upah yang tinggi. 

e) Biaya Hidup 

 Jika biaya hidup didalam sebuah kota besar semakin meningkat, maka 

upah kerja yang akan diberikan kepada pekerja cenderung lebih tinggi 

karena sesuai dengan perkembangan. 

 

Kerja Lembur / Overtime adalah karyawan diharus untuk bekerja di luar 

jam kerja yang di perintah oleh atasan, yang sudah melewati batas dari jam kerja 

yang sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan atau kerja lembur di saat 

hari istirahat atau hari tanggal merah. 

Waktu Lembur adalah waktu dimana pekerja sudah melebihi jam kerja 

yang sudah ditentukan peraturan, tetapi dalam pasal 77 ayat 1 UUK memiliki 

syarat untuk tenaga kerja yang pekerja melewati jam adalah sesuai dengan 

kesepakatan dan waktu untuk lembur setaiap harinya maksimal 3 jam dan setiap 

minggunya maksimal 14 jam (Yusuf & Santiana, 2014).7 

Dalam Kep.102/Men/VI/2004 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan waktu 

kerja lembur adalah waktu yang sudah melewati 40 jam dalam seminggu atau 

yang bekerja saat hari libur atau hari istrihat mingguan. 

                                                             
7 Yusuf, M dan I Made Anom Santiana., 2014, Pengaruh Kerja Lembur Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga, Seminar Nasional IDEC, ISBN: 9786027025929 
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Apabila pekerja harus bekerja lembur maka dari pihak perusahan wajib 

memberikan pengupahan lembur kepada pekerja berdasar pada peraturan 

perundangan-undangan yang ada. Dalam perhitungan upah dapat di hitung dari 

gaji pokok dan tunjangan tetap. Cara perhitungan upah lembur dalam Kep. 

102/Men/VI/2004 Pasal 11 adalah : 

a) Dalam hal waktu tambahan dilakukan pada hari kerja: 

1. Untuk jam kerja utama waktu tambahan harus dibayar kompensasi 

1,5 (satu setengah) kali kompensasi 60 menit; 

2. Untuk setiap tambahan waktu kerja harus dibayar dengan 

pembayaran 2 (dua) kali kompensasi 60 menit. 

b) jika ada waktu tambahan yang dilakukan pada hari istirahat dan atau 

kesempatan otoritas untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat 

puluh) jam per minggu pada saat itu: 

1. Perhitungan upah untuk pekerjaan waktu tambahan untuk 7 (tujuh) 

jam awal dibayarkan 2 (dua) kali kompensasi 60 menit, dan jam 

kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah satu jam dan waktu tambahan 

kesembilan juga, sepuluh (4) kali upah satu jam; 

2. dalam hal acara resmi jatuh pada hari kerja yang paling singkat 

perhitungan upah waktu tambahan adalah 5 (lima) jam pokok 

dibayarkan 2 (dua) kali upah satu jam, jam ke 6 3 (tiga) kali satu 

jam dan tambahan waktu ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali 

upah satu jam. 

c) Jika ada waktu tambahan yang diselesaikan pada minggu demi minggu, 

hari istirahat dan atau kesempatan otoritas untuk waktu kerja 5 (lima) 
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hari kerja dan 40 (empat puluh) jam per minggu, pada saat itu 

perhitungan upah kerja ekstra waktu untuk 8 (delapan) jam awal dibayar 

2 (dua) kali upah satu jam, jam kesembilan membayar 3 (tiga) kali dalam 

satu jam dan upah kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah satu jam. 

 

Cara perhitungan dalam upah lembur sesuai dengan Pasal 8 

Kep.102/Men/VI/2004 adalah berdasarkan upah bulanan sedangkan cara 

menghitung upah sejam adalah dengan hitungan 1/173 kali upah sebulan. Agar 

lebih jelas dalam cara perhitungan upah lembur, maka akan dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 

1. Cara Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Rumus Upah Lembur 
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Contoh : 

Robert adalah karyawan di sebuah perusahaan dengan memiliki waktu 

kerja 8 jam kerja setiap harinya, dan 40 jam setiap minggunya. Gaji sebulan 

Robert sebesar Rp2.000.000 (sudah termasuk gaji pokok+tunjangan tetap). 

Kemudian Robert lembur malam selama tiga hari, yakni dimulai dari hari Rabu 

hingga hari Jumat dengan ketentuan jam sebagai berikut: 

 

- Rabu Robert lembur dua jam 

- Kamis Robert lembur dua jam 

- Jumat Robert lembur satu jam 

 

 

Tabel 2.2 Jam Lembur dan Rumus Keterangan 

Hari 

Jam Kerja Lembur 

Jam ke-1 Jam ke-2 

Rabu 1,5 2 

Kamis 1,5 2 

Jumat 1,5 - 

Jumlah 4,5 4 

Sub Total 8,5 

 

Berdasarkan tabel di atas , cara perhitungan upah lembur Robert adalah: 

- Upah sebulan: Rp2.000.000 

- Upah lembur/jam: 1/173 X Rp2.000.000 = Rp. 11.561,- 

- Upah lembur/minggu: 8,5 X Rp. 11.561,- = Rp. 98.268,- 
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2.1.7 Tinjauan Umum Sanksi Pidana 

Yang disiratkan oleh kesalahan (pelanggaran) atau seperti yang 

ditunjukkan oleh Prof. Moeljatno, SH, tindakan kriminal akan menjadi tindakan 

yang dilarang oleh standar yang sah, yang dilarang bergabung dengan bahaya 

(sanksi) sebagai kesalahan tertentu, bagi setiap orang yang melakukan 

pelanggaran pengaturan ini. 

Adapun pembayaran waktu tambahan yang tidak sesuai dengan ukuran 

waktu, waktu tambahan yang dilakukan oleh pekerja dianggap merusak komitmen 

untuk membayar kompensasi waktu tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 

bagian Undang-undang. Yang akan muncul berikutnya adalah beberapa contoh 

pelanggaran dan persetujuan pidana: 

1. Pelanggaran pengaturan ini dapat dikenakan persetujuan pidana seperti 

yang ditunjukkan oleh pedoman Pasal 187 UUK. Dalam hal pengusaha 

tidak membayar kompensasi waktu tambahan yang merupakan hak 

istimewa pekerja, perusahaan akan dikenakan hukuman dasar beberapa 

bulan dan tidak lebih dari satu tahun dan paling maksimal 

Rp.100.000.000. 

2. Jika perusaahan tidak membayar upah pekerja yang tidak melakukan 

kewajiban karena alasan dalam Pasal 93 UU yang harus dibayar 

perusahaan, otorisasi adalah Pasal 186 UUK, yang paling minimal 1 

bulan dan paling maksimal 4 tahun dan atau denda dasar Rp. 10 juta dan 

tidak lebih Rp. 400 juta. 
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3. Untuk perusahaan yang tidak membayar uang pesangon pekerja sejak 

mereka mencapai usia pensiun sesuai pasal 167 ayat 5 Undang-Undang, 

otorisasi adalah pasal 184 UUK dalam hal apa pun 1 tahun dan tidak 

lebih dari 5 tahun dan atau denda dalam hal apa pun Rp. 100 juta, - dan 

umumnya Rp. 500 juta. 

4. Untuk perusahaan yang tidak membayar upah pekerja, khususnya 

kompensasi waktu tambahan sesuai pasal 78 bagian 2 UU dan tambahan 

waktu berurusan dengan kesempatan otoritas sesuai pasal 85 ayat 3 UU 

tentang pasal 187 UUK, untuk menjadi penahanan khusus dalam acara 

apa pun multi bulan dan batas 1 tahun dan atau denda berapa pun Rp. 10 

juta, - dan umumnya Rp. 100 juta. 

5. Untuk perusahaan yang tidak membayar kompensasi untuk spesialis yang 

mengambil jeda karena pengaturan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang, 

otorisasi mengejar pengaturan pasal 187 UUK, untuk menjadi penahanan 

khusus dalam setiap kejadian multi bulan dan batas 1 tahun dan atau 

denda dalam hal apa pun Rp. 10 juta, - dan umumnya Rp. 100 juta. 

6. Untuk perusahaan yang tidak membayar upah pekerja karena cuti hamil 

dan cuti siklus kelahiran yang tidak wajar sesuai dengan pasal 82 ayat 1 

dan pasal 2 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, persetujuan 

mengejar pengaturan pasal 185 UUK, khususnya penahanan setidaknya 1 

tahun dan tidak lebih dari 4 tahun dan atau denda Rp. 100 juta, - dan 

umumnya Rp. 400 juta, -  
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Setiap penundaan dalam membayar upah spesialis sebagaimana 

ditunjukkan oleh waktu yang ditentukan, pimpinan harus memberikan upah 

tambahan (antusiasme) sesuai Peraturan Pemerintah, untuk menjadi upah khusus 

+ 5% untuk setiap hari penangguhan (mulai dari hari 4 hingga 8 sejak hari upah 

harus dibayar) dan termasuk 1% penundaan (setelah hari dengan ketentuan bahwa 

ekspansi untuk multi bulan tidak boleh melewati setengah dari upah yang 

seharusnya dibayar. Jika ada kemungkinan angsuran belum dibayarkan (berikut 

multi bulan), bisnis juga diharuskan untuk membayar antusiasme atas premi yang 

ditentukan oleh bank untuk kredit organisasi terkait bunga untuk upah (Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah). 

 

 

2.1.8 Tinjauan Umum Pola Pemberian Upah di Dalam Negeri (Indonesia) 

dan Luar Negeri 

Upah merupakan suatu bayaran kepada karyawan karena perjanjian kerja, 

tidak memedulikan apapun pekerjaan itu. Upah untuk karyawan adalah suatu yang 

patut didapatkan mengingat fakta bahwa estimasi komitmen mereka dalam 

prosedur pembangkitan menjadikan nilai termasuk di dalamnya. Upah harus 

mencerminkan estimasi posisi seseorang dalam asosiasi organisasi. Pada tingkatan 

posisi yang berbeda akan mendapatkan tingkat kompensasi yang berbeda juga. 

Ukuran bayaran yang diperoleh dalam nilai posisi haruslah menperlihatkan 

perasaan ekuitas dalam asosiasi (nilai) maupun estimasi situasi di pasar (agresif). 

pekerja hebat. Instrumen modifikasi diarahkan dalam pengaturan organisasi 
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dengan mempertimbangkan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan secara 

terpisah. 

Kerangka kerja pembayaran upah (upah) yang berlaku di Indonesia 

merupakan  kerangka kerja yang tergantung pada biaya tipikal untuk barang-

barang dasar dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita sebagai perantara 

untuk tingkat pertumbuhan, pada akhirnya tergantung pada Keputusan yang 

Layak. Tingkat Kehidupan (KHL) dan tingkat ekspansi. Kerangka kerja 

pembayaran di Indonesia juga didasarkan jaminannya melalui sistem penasihat 

tripatite dalam menetapkan upah terendah antara delegasi bisnis, agen pekerja dan 

agen pemerintah. Agen pemerintah terlepas dari kapasitas mereka sebagai 

fasilitator dan orang tengah jika perlu pada akhirnya juga akan mengambil 

pekerjaan sebagai pembuat pengaturan seperti merangkul semuanya. 

Korelasi Upah Pekerja dalam negeri dengan luar negeri, jika 

diperbandingkan dengan negara lain yang ada di asia, bayaran pekerjaan di dalam 

negeri adalah yang paling rendah. Hal tersebut ini digunakan oleh administrasi 

dalam menyambut spekulasi usaha negara luar dalam memasuki Negara (Lestari, 

et al, 2017).8 Terlebih lagi, saat ini telah dirasakan oleh jaringan universal bahwa 

upah pekerjaan Cina lebih tinggi daripada negara-negara Asia lainnya. Ini hanya 

kerangka pemikiran UU Ketenagakerjaan, upaya minimal biaya pekerjaan telah 

membuat beberapa spekulan besar berniat untuk merakit basis perakitan di 

Indonesia. 

Rp. 20 juta - 25 juta adalah ukuran upah normal tenaga kerja dari negara 

lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan jumlah tersebut, tingkat upah pekerja 

                                                             
8 Lestari, Veronika Nugraheni Sri, et al., 2017, Sistem Pengupahan di Indonesia, Jurnal Ekonomi 

dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 2, hlm. 150 
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jarak jauh di daerah pengembangan, dan bagian penambangan dan penggalian 

adalah yang paling mengejutkan, bisa melebihi Rp. 125juta /bulannya. 

Kompensasi paling signifikan untuk pekerjaan luar adalah orang-orang 

yang bekerja di bagian pembangunan, seperti bidang pertambangan bayarannya 

bisa mencapai Rp.125 juta / bulannya. Disamping itu, bayaran terendah adalah 

pada sektor pelayanan, pertanian yaitu sekitar Rp. 10 juta / bulannya. Dalam 

terang bangsa awal, dinyatakan bahwa spesialis luar dari AS dan Eropa 

mendapatkan gaji normal sebesar Rp. 25-50 juta setiap bulan di Indonesia, 

sementara TKA dari Oceania mendapat bayaran di atas Rp. 125 juta / bulan. Pada 

saat itu yang terkecil adalah pekerja jarak jauh dari Afrika dan Timur Tengah 

dengan upah di bawah Rp 10 juta / bulan. Dari konsekuensi studi BI, sebagian 

besar tingkat upah yang didapat oleh spesialis luar ini digunakan untuk 

pemanfaatan, sisanya untuk dana investasi dan dikirim ke negara asal mereka 

(pemukiman). Penyelesaian normal yang dikirim oleh TKA ini adalah Rp10 juta / 

bulan. Pada titik ketika dikontraskan dan pembayaran normal mereka sebesar Rp. 

25-50 juta / bulan. 

 

 

2.2 Landasan Yuridis 

2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Didalam UUD pasal 27 ayat 2 ada menjelaskan pekerja pasti 

memperoleh penghidupan yang pantas untuk kemanusiaan, karena setiap orang 

memiliki hak untuk kehidupan masing masing. 
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Berdasarkan Pasal 28 A juga menyebutkan setiap manusia berhak untuk 

hidup demi mempertahankan hidup dan kehidupan yang layak karena kita sebagai 

manusia bukannya mau dirugikan oleh siapapun maka dari itu setiap manusia 

sudah pasti ada hak dan kewajiban masing-masing. 

 

 

2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia merupakan hak yang menyatu pada hakikat dan keberadaan 

manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta harus menghormati dan dilindungi 

oleh Negara, hukum, dan pemerintah. 

Dimana manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia 

memiliki kebebasan tanpa batas atau keadaan apapun untuk bisa mempertahankan 

hidupnya serta memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan keluarganya. Negara 

Indonesia harus menghormati , menjamin dan menlindungi hak asasi setiap 

manusia. Oleh Karena itu, dimana perusahaan juga wajib memberikan upah 

lembur kepada pekerja yang sudah wajib mendapatkan upah lembur. 

Sedangkan dalam Pasal 9 ini mengatakan setiap orang berhak untuk 

hidup, memperjuangkan hidupnya dimana kehidupan ini harus nyaman, tentram, 

sejahtera, damai dan berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih . 
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2.2.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; 

Didalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan,dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : “ Tenaga Kerja 

adalah seseorang yang bekerja untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang layak 

untuk memenuhi kebutuhannya.”  

Didalam Pasal 1 angka 14 dan 15 mengartikan perjanjian kerja dan 

hubungan kerja yang sama harus memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak 

yaitu antara pekerja dengan pihak perusahaan, dimana kedua belah pihak sepakat 

dengan kesepakatan mereka tetapi harus mengacu pada peraturan perundang-

undangan sehinnga memuat syarat kerja serta mempunyai unsur yaitu pekerjaan, 

upah dan perintah. 

Pada Pasal 1 ayat 30 ada menjelaskan bahwa arti dari upah adalah hak 

pekerja yang dinyatakan atau yang diterima dalam bentuk imbalan dari pengusaha 

dan pemberi kerja wajib membayarkan imbalan tersebut kepada pekerja sesuai 

dengan kesepakatan bersama atau perjanjian yang sudah disepakati.  

Kemudian dalam Pasal 5, 6 dan 12 ayat 3 menyatakan setiap pekerja 

memiliki kesempatan atau memperoleh hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa 

diskriminasi kemudian harus ikut serta dalam pelatihan kerja yang sesuai dengan 

bidangnya. 

Dimana tenaga kerja juga harus ikut serta dalam pelatihan kerja yang 

diselenggarakan oleh pihak pelatihan kerja, oleh pemerintah atau swasta atau yang 

diadakan dikantor atau perusahaan masing-masing itu karena dapat menambah 

wawasan tenaga kerja yang sesuai dengan Pasal 18 ayat 1. Dan dalam pasal 22 

ayat 1 ada menyatakan perjanjian pemaganga sekurang kurangnya harus memuat 
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yang namanya hak dan kewajiban tenaga kerja serta jangka waktu dalam 

pemagangan. 

Dalam Pasal 77 dan 78 menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan atau 

toko jika mempekerjakan seorang pekerja/ buruh maka wajib mendapatkan 

haknya yaitu mendapatkan imbalan atau upah lembur sesuai dengan waktu jam 

lembur yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan atau harus ada 

persetujuan dari pihak atasan untuk melakukan kerja lembur ini yang sudah 

bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Dan pada pasal 79 ayat 1 dan 2 ada 

menjelaskan pihak perusahaan harus memberikan waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja dan ada peraturan untuk istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan, cuti 

tahunan dan istirahat panjang untuk pekerja yang sudah lama bekerja pada 

perusahaan ini.  

Dalam Pasal 85 juga menyatakan pekerja berhak mendapatkan imbalan 

atau upah lembur jika pihak perusahaan meminta untuk masuk kerja atau hadir 

saat hari libur nasional untuk bekerja, maka perusahaan juga harus membayar 

upah lembur. 

 

 

2.2.4 Keputusan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur 

Didalam Keputusan Menteri ini ada menjelaskan bahwa waktu kerja 

lembur yang dimaksud adalah tujuh jam dalam sehari untuk enam hari kerja, 

delapan jam dalam sehari untuk lima hari kerja dan total dalam seminggu adalah 

40 Jam dalam seminggu yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1. 
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Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan upah 

lembur jika sudah mempekerjakan pekerja yang sudah melewati batas waktu jam 

kerja dan waktu kerja lembur ini harus juga ada persetujuan dari pihak tertentu 

dan ada pengelompokan pada jabatan tertentu. 

Pada Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 ada juga menyatakan kerja lembur wajib 

harus ada perintah tertulis dari pihak perusahaan untuk meminta kepada pihak 

yang bersangkutan untuk bekerja lembur, dimana perintah tertulis ini harus ada 

persetujuan kedua belah pihak dan didalam perintah tertulis harus tertera juga 

nama kedua belah pihak dan berapa lama waktu kerja lembur tersebut. 

Dan juga dalam Pasal 11 ada menjelaskan cara perhitungan upah lembur 

untuk dibayarkan kepada pekerja jika pekerja kerja saat kerja sudah diatas jam 

yang ditentukan atau di hari libur resmi yang di minta pihak perusahaan untuk 

masuk kerja.  

 

 

2.3 Landasan Teoritis 

Landasan Teoritis dipergunakan oleh penulis sebagai alasan dalam 

menyelidiki dan memberi tanggapan untuk mengeksplorasi masalah dalam 

laporan kerja praktek yang disusun, Jadi landasan yang akan dipakai oleh peneliti 

dalam pembuatan laporan kerja praktek ini adalah Teori Keadilan. 
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2.3.1 Teori Keadilan 

Keadilan adalah keadaan kebenaran etis yang sempurna tentang sesuatu, 

terlepas dari apakah itu menyangkut artikel atau individu. Seperti yang 

ditunjukkan oleh sebagian besar hipotesis, ekuitas memiliki tingkat signifikansi 

yang sangat besar. Sebagian besar menerima bahwa bentuk buruk harus ditentang 

dan ditolak, dan berbagai perkembangan sosial dan politik di seluruh dunia 

berusaha untuk mempertahankan keadilan (Yetniwati, 2017).9 Sekalipun demikian, 

jumlah yang sangat besar dan bermacam-macam hipotesis ekuitas memberikan 

kemungkinan bahwa tidak mendapatkan penjelasan yang diharapkan dari ekuitas 

dan kebenaran ketidakadilan, mengingat fakta bahwa makna apakah ekuitas tidak 

jelas. keadilan adalah tujuan mengatur hal-hal yang ada beberapa jenis ekuitas 

seperti yang ditunjukkan oleh Aristotelian, untuk lebih spesifik: 

a) Keadilan Komutatif: perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat 

administrasi yang telah mereka berikan. 

b) Keadilan Distributif: perlakuan terhadap seseorang sesuai administrasi 

yang telah diberikannya. 

c) Keadilan Kodrat Alam: memberikan sesuatu sesuai apa yang diberikan 

orang lain kepada kita. 

d) Keadilan Konvensional : keadilan yang diberikan jika seorang penduduk 

telah mematuhi setiap hukum dan pedoman yang telah diberikan. 

e) Keadilan Perbaikan : keadilan diberikan jika ada seseorang yang dengan 

senang hati membangun kembali nama besar orang lain yang telah 

terkontaminasi. 

                                                             
9 Yetniwati., 2017, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Jurnal Mimbar Hukum, 

Vol. 29 No. 1, hlm. 84 
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Prinsip Keadilan menurut Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal 

berdasarkan situasi tersebut. Pertama-tama, setiap individu memiliki hak yang 

setara dengan peluang fundamental terluas yang setara dengan peluang yang sama 

untuk orang lain. Aturan utama dikenal sebagai aturan kebebasan setara terbaik. 

Kedua, disparitas sosial dan moneter harus diorganisir sehingga keduanya (a) 

diandalkan untuk menjadi keuntungan semua yang sama, dan (b) bergabung untuk 

membuka posisi dan posisi untuk semua. Keduanya dikenal sebagai pedoman 

pembedaan dan aturan pintu terbuka yang setara. 

Terjadi hubungan dari teori keadilan ini maka dapat dilihat bahwa 

keadilan yang ada di Indonesia masih sangat kurang ,sebenarnya setiap orang 

sangat memerlukan yang namanya keadilan tanpa membeda bedakan agama dan 

lain sebagainya. Maka seharusnya sudah ditegakkan yang dimaksud adalah tidak 

terjadinya perselisihan hukum dalam pelaksanaannya seperti hak yang dimiliki 

oleh pekerja yang harus tunduk kepada perusahaan dengan dasar rasa keadilan 

sehingga akan lebih berkurangnya perselisihan. 
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