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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat ekonomi 16 di 

dunia.1 Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki banyak perusahaan 

nasional maupun asing yang dapat menciptakan kesempatan bekerja bagi 

masyarakat. Namun, tingginya tingkat kepadatan penduduk menjadi salah satu 

pemicu belum terpenuhinya jumlah lapangan kerja yang ada sehingga segala 

cara akan dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhan pokok, baik untuk 

dirinya sendiri dan keluarganya. Melonjaknya harga bahan pokok yang 

semakin mahal dari hari ke hari membuat rakyat negeri ini menjerit dan mau 

tidak mau harus rela bekerja dengan waktu yang melebihi dari jam kerja 

normal. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu tingginya angka 

pengangguran saat ini. Wajib belajar 9 tahun yang dirancang oleh pemerintah 

tidak mampu lagi menjamin masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. 

Menurut penjelasan dari ketentuan umum di bab I Pasal 1 nomor 1 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dimana setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (tenaga 

                                                           
1Siska Amelie F Deil, http://bisnis.liputan6.com/read/614533/ri-jadi-negara-ekonomi-terbesar-ke-

16-dunia-kalahkan-malaysia, diunduh 4 mei 2014. 
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kerja) dan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain (pekerja/buruh). 

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 adalah: 

1. Memberdayakan dan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi. 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan 

nasional. 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan. 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga2. 

Agar tujuan pembangunan ketenagakerjaan seperti diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 di atas dapat tercapai, maka pengusaha 

diwajibkan untuk memenuhi hak pekerjanya seperti meningkatkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan cara pemberian upah yang 

sesuai dengan undang-undang dan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja, 

diberikan perlindungan yang layak kepada pekerja dengan memberikan 

jaminan kesehatan dan perlindungan pada kecelakaan kerja, perlindungan 

terhadap moral dan kesusilaan khususnya untuk pekerja wanita dan anak-anak, 

dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

                                                           
2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Rerofmasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 
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nilai agama. Dengan terpenuhinya hak pekerja seperti di atas maka hubungan 

hukum antara pengusaha dan pekerja dapat dikatakan telah lengkap. 

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja lahir sebagai akibat 

adanya perjanjian kerja, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. 

Perjanjian kerja secara tertulis biasanya telah disiapkan oleh pengusaha 

sehingga isinya menguntungkan pihak pengusaha dan memberatkan pekerja, 

perjanjian seperti itu disebut sebagai perjanjian baku. 

Diantara ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut adalah 

waktu kerja dan upah. Waktu kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 adalah : 

1. 7 jam untuk 1 hari, 40 jam 1 minggu dalam 6 hari kerja untuk 1 minggu. 

2. 8 jam untuk 1 hari, 40 jam 1 minggu dalam 5 hari kerja untuk 1 minggu. 

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi jam kerja seperti 

ketentuan di atas, maka kelebihan jam kerja bisa disebut sebagai waktu lembur 

kerja dan pengusaha harus membayar upah lembur kerja. Waktu kerja lembur 

juga dapat dilakukan pada hari libur. Waktu lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 jam untuk 1 hari dan 14 jam untuk 1 minggu. Ketentuan  ini 

diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Kep.102.men.VI/2004, perusahaan yang 

mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur berkewajiban : 

1. Membayar upah lembur kerja. 

2. Memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya. 
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3. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori 

apabila lembur kerja dilakukan selama 3 jam atau lebih (tidak boleh 

diganti dengan uang). 

Waktu lembur kerja harus dilaksanakan dengan perintah tertulis dari 

pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan, kemudian 

dibuat daftar pekerja yang bersangkutan dan pengusaha. Pengusaha harus 

membuat daftar pelaksanaan lembur kerja yang memuat nama pekerja dan 

jangka waktu lembur. 

Adapun kriteria pekerja staf yang tidak berhak mendapatkan upah lembur 

menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Kep.102/Men/VI/2004 adalah : 

1. Yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi perusahaan. 

2. Yang memiliki kewajiban, tanggung jawab dan wewenang terhadap 

kebijakan perusahaan. 

3. Yang mendapat upah yang lebih besar daripada pekerja lainnya. 

4. Yang mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada pekerja lainnya  

Dari kriteria di atas pekerja staf yang dimaksud adalah pekerja yang 

mempunyai jabatan seperti Direktur Utama, Manajer, dan Kepala Bagian 

karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan struktural dalam organisasi 

perusahaan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan memiliki 

wewenang terhadap kebijakan perusahaan. 

Dalam kenyataan terhadap perusahan yang tidak memberikan upah kerja 

lembur kepada pekerjanya yang telah bekerja melebihi jam kerja normal, ada 

pekerja yang kadang mendapatkan upah kerja lembur tetapi kadang tidak 
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mendapatkannya. Ada juga perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja 

dibuat secara lisan. Adanya perjanjian kerja mengakibatkan saat itu pula telah 

timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak pekerja adalah 

menerima upah sedangkan kewajiban pekerja adalah bekerja pada perusahaan. 

Hak perusahaan adalah menerima laba atau pendapatan dari hasil kerja 

pekerjanya sedangkan kewajibannya adalah membayar upah para pekerja. 

Permasalahan ini perlu mendapat penyelesaian agar pekerja mendapatkan 

haknya setelah melaksanakan kewajibannya sehingga pekerja dapat bekerja 

dengan baik di perusahaan. 

Di Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak yang dimiliki 

pekerja. Salah satu kasus pelanggaran terjadi pada karyawan PT. Wakatobi 

Dive Resort. Pada tanggal 13 Agustus sejumlah karyawan melakukan aksi 

mogok kerja. Mereka menuntut agar pihak perusahaan yaitu PT. Wakatobi 

Dive Resort dapat memenuhi tuntutan normatif yang seharusnya menjadi hak 

pekerja. PT. Wakatobi Dive Resort dianggap telah melanggar hak-hak pekerja, 

di mana tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi 

jam kerja yang semestinya. Selain itu, pekerja di PT. Wakatobi Dive Resort 

juga tidak bisa menikmati Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), 

sehingga jaminan-jaminan yang seharusnya menjadi hak pekerja tidak 

didapatkan. Namun akibatnya beberapa sejumlah aktivis dari serikat pekerja 

PT. Wakatobi Dive Resort dibawa ke Polres Wakatobi dan dijerat dengan 

pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak 

menyenangkan dengan ancaman paling lama satu tahun penjara. Selain itu, 
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mereka juga dijerat pasal Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan 

tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ 

dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya 

tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kasus 

tersebut menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak 

pekerja, padahal mogok kerja oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan diakui sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap 

pekerja dan serikat pekerja. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara 

Indonesia dan negara Singapura. Mengapa negara Singapura karena menurut 

penulis selain dekat dengan kota Batam, Singapura yang jauh lebih kecil 

dibandingkan Indonesia namun dapat menciptakan lowongan kerja untuk 

pekerja dari segala penjuru dunia dan menekan angka kemiskinan dan 

pengangguran di negara nya tersebut. Bisa penulis lihat bahwa masyarakat 

Singapura lebih sejahtera dibandingkan masyarakat di negara kita sendiri 

sehingga membuat penulis ingin meneliti diantara kedua belah negara hukum 

mana yang paling menguntungkan untuk pekerja dalam hal kesejahteraan 

hidup untuk membuat Indonesia lebih baik. 
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Dengan pertimbangan dan alasan tersebut di atas penulis ingin 

mengangkat skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM 

MENJALANKAN LEMBUR DI INDONESIA DAN SINGAPURA” 

B. Perumusan Masalah 

Penulis telah menemukan beberapa contoh kasus nyata tentang upah 

lembur yang tidak diberikan kepada pekerja dengan sebagaimana mestinya di 

negara Indonesia dan Singapura yang akan penulis jelaskan secara 

menyeluruh di BAB IV nanti, maka yang akan menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hak pekerja yang melakukan 

lembur yang diatur dalam aturan hukum Indonesia dan Singapura? 

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan mengenai tentang hak pekerja yang 

melakukan lembur menurut aturan hukum Indonesia dan Singapura? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, penulis mempunyai 

beberapa tujuan yang didasarkan pada permasalahan yang ada yaitu : 

a. Memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan dari hukum 

ataupun aturan lembur kerja di Indonesia dan Singapura. 

b. Memaparkan dan menganalisa hak secara hukum bagi pekerja untuk 

mendapatkan dan mengetahui apa saja hak-haknya dalam melakukan 

lembur di Indonesia dan Singapura. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua 

pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum. Penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia khususnya 

hukum ketenagakerjaan dan menjadi bahan bagi pemerintah untuk 

mengkaji ketentuan-ketentuan pekerja yang melakukan lembur. 

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja mengenai hak-

hak maupun kewajiban-kewajibannya yang diberikan undang-undang 

khususnya kepada pekerja yang melakukan lembur. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen 

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-

ketentuan pekerja yang melakukan lembur baik di Indonesia maupun 

di Singapura. 
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