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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Singapura 

Subekti mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau 

catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola 

hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang baik, 

tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (overlapping). Belleffoid 

mengatakan pula bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum 

yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.3 

Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Hukum Eropa 

Benua atau sering juga disebut Civil Law System dan Sistem Hukum 

Inggris atau sering juga disebut Common Law System.4 

Indonesia dan Singapura merupakan 2 (dua) negara yang mempunyai 

sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena Indonesia 

dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda sedangkan 

Singapura oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh karena itu, hal 

tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara 

Singapura. 

 

                                                           
3 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25212/4/Chapter%20I.pdf, diunduh 13 Mei 

2014. 

4 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235. 
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a. Sistem Hukum Indonesia 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, 

maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum 

yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung 

terkemuka sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, 

secara mutatis mutandis sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di 

Indonesia.5 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di 

Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan 

peninggalan Belanda.6 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental 

atau civil law ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena 

diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang 

dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi 

tertentu.” Prinsip dasar ini dianut dengan mengingat salah satu tujuan 

hukum yakni tercapainya kepastian hukum. Kepastian hanya dapat 

dicapai jika tindakan-tindakan hukum manusia diatur dengan 

peraturan-peraturan tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, melainkan hanya 

menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas 

                                                           
5 Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”, http://fakultashukum-

universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-

yang-dinamis.html, diunduh 13 Mei 2014. 

6 Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif  Metode Pembaharuan 

Hukum Indonesia”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, 

diunduh 13 Mei 2014. 
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kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat 

para pihak yang berperkara saja (Res Ajudicata).7 

b. Sistem Hukum Singapura 

Sebelum kita dapat memulai memahami hukum yang berlaku 

untuk pekerja, kita harus memiliki pemahaman yang cukup dari sistem 

hukum negara Singapura. Sumber hukum di negara Singapura berasal 

dari 3 sumber hukum yaitu undang-undang/legislation, kasus 

hukum/case law (dikenal juga sebagai common law), dan hukum 

ekuitas/equity law. 

Common law adalah hukum umum yang didasari pada keputusan 

yang dibuat oleh hakim. Kasus hukum atau preseden hukum adalah 

hukum yang dibuat oleh pengadilan. Parlemen menafsirkan hukum dan 

mengadili mengenai hal-hal yang tidak pernah ada di pengadilan 

sebelumnya. Pengadilan harus mengikuti preseden yang ditetapkan 

oleh pengadilan sebelumnya. Pengadilan distrik terikat oleh keputusan 

sebelumnya dari pengadilan tinggi. Keputusan dari kasus itu sendiri 

adalah preseden yang mengikat. Keputusan yang mengikat 

memberikan kepastian sistem peradilan dan konsistensi. Biasanya, 

kasus-kasus yang dilaporkan dan diterbitkan dalam laporan hukum, 

misalnya laporan hukum Singapura. 

Statute law/ undang-undang tertulis adalah undang-undang yang 

dibuat oleh parlemen. Contoh seperti hukum Employment Act, 

                                                           
7 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, ed. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 69. 
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Workmen Compensation Act, Trade Unions Act, Industrial Relation 

Act, Central Provicent Fund Act, Retirement Age Act dan Factories 

Act. Undang-undang adalah sumber hukum tertinggi dan tidak dapat 

dijadikan alternatif atau ditimpa oleh undang-undang lain. Undang-

undang mengcangkup hukum pidana dan hukum perdata.8 

Equity Law/ hukum ekuitas berarti keadilan alami. Itu adalah obat 

yang digunakan jika common law tidak dapat memberikan ganti rugi.9 

2. Kerja Lembur Menurut Hukum Indonesia 

a. Istilah Tenagakerja 

Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah yang perlu 

kita cermati, antara lain istilah tenaga kerja, pekerja, pemberi kerja dan 

pengusaha. Berbagai istilah tersebut perlu kita cermati guna 

menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam menggunakan 

istilah tersebut. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang 

dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan 

berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Undang-

Undang Jamsostek), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

                                                           
8 Catherine Tay Swee Kian, Know Your Employment Obligation, (Singapore: Marshall Cavendish 

Business, 2002), hlm. 17. 

9 Ibid., hlm. 18. 
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melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Kedua pengertian tenaga kerja yang tersebut di atas terdapat 

perbedaan ruang lingkup hubungan kerja. Ruang lingkup hubungan 

kerja yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Jamsostek lebih luas, karena orang yang melakukan pekerjaan diluar 

hubungan kerja juga dikategorikan tenaga kerja, sedangkan definisi 

tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

tidak mengenal hal tersebut.10  

Perbedaan pengertian tenaga kerja dalam kedua undang-undang di 

atas dipengaruhi oleh Undang-Undang Jamsostek yang diundangkan 

sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga 

pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang 

Jamsostek masih merujuk ke Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga 

Kerja. 

b. Istilah Pekerja/Buruh 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Pengertian diatas terlihat bahwa pengertian pekerja/buruh tidak 

                                                           
10 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ed. revisi, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 16. 
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terlepas dari unsur bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Oleh karena itu, hanya seseorang yang telah bekerja dan 

menerima upah dapat disebut pekerja.11 

Menurut Lalu Husni, pekerja adalah:12 

“Pekerja adalah tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja belum tentu 

pekerja.” 

 

Istilah buruh memang sangat populer di Indonesia. Menurut 

Budiono, kata buruh sering diidentikkan dengan sebutan pekerjaan 

kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan rendah. Bahkan pada zaman 

kolonial dahulu terdapat penggunaan istilah kuli, mandor, dan 

sejenisnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah dibawah 

kekuasaan penguasa.13 

Secara filosofis istilah pekerja/buruh dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengadopsi istilah 

yang digunakan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh) yang pada saat itu pemerintah 

menghendaki penggunaan istilah pekerja karena istilah buruh yang 

berkonotasi dengan pekerja kasar dan juga kelompok yang selalu 

                                                           
11 Ibid., hlm. 20. 

12 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, ed revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3. 

13 Ibid., hlm. 1. 
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berlawanan dengan pihak majikan. Sehingga pada era orde baru istilah 

serikat buruh diganti menjadi istilah serikat pekerja.14 

Pada masa era orde baru, setelah istilah serikat buruh diganti 

menjadi istilah serikat pekerja, timbul ketakutan dikalangan 

pekerja/buruh terhadap penggunaan istilah pekerja, karena serikat 

pekerja saat itu sangat sentralistik, sehingga para pekerja/buruh saat itu 

tidak dapat secara bebas untuk membentuk organisasi pekerja/buruh 

yang lain. Serikat pekerja saat itu juga tidak merespon tuntutan dari 

pekerja/buruh yang menuntut pemenuhan hak-hak dari pekerja/buruh. 

Pada saat Rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh 

kembali dibahas di badan legislatif memunculkan perdebatan 

penggunaan istilah pekerja dan buruh. Pemerintah menginginkan 

penggunaan istilah pekerja akan tetapi dari kalangan pekerja/buruh 

menginginkan penggunaan istilah buruh, maka perdebatan dalam 

rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh saat itu mengambil 

jalan tengah yang mensejajarkan istilah pekerja dan buruh dengan 

penggunaan istilah pekerja/buruh.15 

c. Waktu Kerja 

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai  pekerja/buruh untuk 

bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi dan arahan dari 

atasan namun bekerja berjam-jam setiap harinya tentulah hal yang 

melelahkan oleh karena itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 

                                                           
14 Lalu Husni, Op. cit., hlm. 20. 

15 Ibid. 
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Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur mengenai waktu kerja di mana 

dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

Pengusaha dalam hal ini perlu memperhatikan waktu kerja 

pekerja/buruhnya dalam arti waktu kerja di setiap perusahaan bisa 

berbeda dengan perusahaan yang lainnya, di mana waktu kerja itu 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Waktu kerja 6 hari kerja dalam satu minggu ialah satu harinya 7 

jam dan dalam satu minggu 40 jam. 

2) Waktu kerja untuk 5 hari dalam satu minggu ialah dalam satu 

harinya 8 jam dan 40 jam dalam satu minggu. 

Namun ketentuan mengenai waktu kerja di atas tidak berlaku untuk 

semua sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 

13 Tahun 2003 seperti pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, 

sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal 

(laut), atau penebangan hutan. Selain itu disebutkan juga dalam Pasal 

85 ayat (2) mengenai pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus tetap 

dijalankan secara terus-menerus termasuk pada hari libur resmi. 

Begitupun pengaturan untuk hari libur resmi di mana pekerja/buruh 

tidak wajib bekerja namun sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) dan (2) di 

mana pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari-hari 

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut dapat 

Edward, Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Menjalankan Lembur di Indonesia dan 
Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014



17 

 

dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan 

lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Pada Pasal 3 Kep. 233/Men/2003 tahun 2003 berisi mengenai 

pengaturan jenis dan sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan atau 

dijalankan secara terus menerus yaitu: 

1) Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan. 

2) Pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi. 

3) Pekerjaan di bidang pelayanan jasa perbaikan alat transportasi. 

4) Pekerjaan di bidang usaha pariwisata. 

5) Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi. 

6) Pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan 

air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas 

bumi. 

7) Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. 

8) Pekerjaan di bidang media masa. 

9) Pekerjaan di bidang pengamanan. 

10) Pekerjaan di lembaga konservasi. 

11) Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu 

proses produksi, merusak bahan, termasuk pemeliharaan/perbaikan 

alat produksi. 

Selain itu masih ada peraturan lainnya yang khusus mengatur 

mengenai pembagian waktu kerja yaitu: 
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1) Aturan untuk pembagian kerja satpam yaitu SKB Menakertrans 

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

Pol.Kep/04/V/1989. 

2) Peraturan khusus mengenai waktu kerja bagi pekerja di sektor 

usaha energi dan sumber daya mineral yaitu Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 234/Men/2003 

tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Sektor Usaha 

Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu. 

Di dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 disebutkan mengenai waktu kerja untuk pekerja 

perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 

di mana artinya untuk pekerja perempuan yang berusia di atas 18 

(delapan belas) tahun diperbolehkan bekerja untuk shift malam yaitu 

pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Perempuan yang sedang 

mengandung namun terindekasi mengenai kesehatannya yang kurang 

baik dapat melaporkan hal tersebut pada perusahaan berdasarkan surat 

keterangan dokter bahwa jika pekerja/buruh tersebut bekerja dapat 

berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya 

apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 

Pengaturan kerja untuk shift pagi, siang, dan malam ini tidak diatur 

spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 oleh karena itu pihak manajemen perlu membahas dan mengkaji 
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hal ini dalam arti berapa jam seharusnya pengaturan jam untuk shift 1, 

shift 2, shift 3 baik di dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, 

maupun Perjanjian Kerja Bersama dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Waktu Kerja Lembur/ Over Time 

Waktu kerja lembur adalah di mana pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.  

2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) 

jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) 

minggu. 

Waktu kerja lembur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 

Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur adalah waktu 

kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 

(delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari 

istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan 

pemerintah. 

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi 

ketentuan di atas maka diwajibkan untuk membayar kelebihan jam 
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kerjanya dengan upah lembur. Namun ada kalanya dengan jenis 

pekerjaan tertentu memang menuntut pekerja/buruhnya untuk bekerja 

melebihi dari jam kerja yang seharusnya. Pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja melebihi waktu harus memenuhi prosedur 

pelaksanaan kerja lembur seusai Pasal 6 Kep.102/Men/VI/2004: 

1) Kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan adanya 

persetujuan yang dibuat tertulis juga oleh pekerja/buruh. 

2) Kesepakatan kerja lembur yang suda sama-sama ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dapat dibuat dalam daftar pekerja/buruh 

yang bersedia bekerja lembur. 

3) Pengusaha membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang 

membuat nama pekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. 

Dalam perhitungan upah lembur yang perlu diperhatikan adalah 

acuan yang bisa dijadikan sebagai perhitungan di mana yang bisa 

dijadikan acuan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap oleh karena itu 

sebelum penulis membuat simulasi untuk perhitungan upah lembur 

perlu kita ketahui dahulu perbedaan antara tunjangan tetap dan 

tunjangan tidak tetap, yaitu: 

1) Tunjangan tetap adalah pembayaran yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan 

keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama 

dengan pembayaran upah pokok tanpa dikaitkan dengan tingkat 
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kehadiran atau kinerja (Contoh tunjangan tetap: tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan masa kerja). 

2) Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan 

keharidan atau kinerja (Contoh tunjangan tidak tetap: tunjangan 

transport, tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan shift, 

tunjangan premi, dan lain-lain). 

Perhitungan Upah Lembur sesuai Pasal 11 Kep. 102/Men/VI/2004 

dibagi menjadi: 

1) Perhitungan upah lembur pada hari kerja: 

a) Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 

1,5 kali upah sejam. 

b) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah 

sebesar 2 kali upah sejam. 

2) Perhitungan upah lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau 

hari libur resmi untuk hari kerja 6 hari kerja 40 jam seminggu yaitu 

perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali 

upah sejam, dan untuk jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam, 

sedangkan untuk jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 

upah sebesar 4 kali upah sejam. 

3) Perhitungan upah lembur apabila hari libur resmi jatuh pada hari 

kerja terpendek yaitu perhitungan upah lembur 5 jam pertama 
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dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam dibayar 3 kali upah sejam, 

sedangkan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 kali upah sejam. 

4) Perhitungan upah lembur apabila pada hari istirahat minggguan 

dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 jam kerja dan 40 jam 

seminggu yaitu perhitungan upah kerja lembur untuk 8 jam 

pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 kali 

upah, sedangkan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 kali upah 

sejam. 

Cara perhitungan 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.  

Pada Pasal 7 ayat (1) Kep.102/Men/VI/2004 menyebutkan 

kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama 

waktu kerja lembur, adalah: 

1) Membayar upah kerja lembur. 

2) Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. 

3) Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 

kalori apabila kerja lembur diberikan selama 3 (tiga) jam atau lebih 

(tidak boleh diganti dengan uang, Pasal 7 ayat (2) 

Kep.102/Men/VI/2004). 

Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar 

perhitungan upah lembur adalah 100% dari upah. Dalam hal upah 
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terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, 

apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% 

keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% dari 

keseluruhan upah. (Pasal 10 Kep.102/Men/VI/2004). 

Perhitungan upah untuk pekerja/buruh yang dibayar harian sesuai 

dengan Pasal 9 ayat (1) Kep. 102/Men/VI/2004, adalah: 

1) Perhitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 1 

minggu atau dikalikan 21 bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 hari 

kerja dalam 1 minggu. 

2) Perhitungan upah pekerja/buruh yang dibayarkan berdasarkan 

satuan hasil sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) 

Kep.102/Men/VI/2004 maka upah sebulan adalah upah rata-rata 

dua belas bulan terakhir. Jika pekerja/buruh bekerja kurang dari 

dua belas bulan, upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 

selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari 

upah minimum setempat. 

3) Namun tidak semua pekerja/buruh yang melakukan aktivitas kerja 

melebihi jam kerja bisa dikategorikan kerja waktu lembur 

dikarenakan mereka mendapat upah yang lebih tinggi 

dibandingkan pekerja/buruh lainnya oleh karena itu sesuai dengan 

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Kep.102/Men/VI/2004 disebutkan 

bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu 

(yang dimaksud di sini adalah mereka yang mempunyai tanggung 
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jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali 

jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi 

menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku). 

4) Ketentuan kerja lembur seperti yang disebutkan di dalam Pasal 78 

ayat (1) huruf b di mana waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) 

jam dalam 1 (satu) minggu tetapi seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans dengan No. 

Kep.102/Men/VI/2004, ketentuan waktu lembur dimaksud tidak 

termasuk untuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat 

mingguan atau pada hari libur resmi. 

5) Begitu juga seperti yang disebutkan pada Pasal 78 ayat (3) dan 4 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

mengenai ketentuan waktu lembur tersebut tidak berlaku bagi 

sektor usaha/pekerjaan tertentu yang diamanatkan diatur khusus 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 

Pengaturan untuk waktu kerja dan waktu lembur pada sektor 

usaha/pekerjaan tertentu yang untuk saat ini sudah diatur ialah di 

sektor energi dan sumber daya mineral dan sektor pertambangan 

umum. Di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dan ayat (2) 

Kepmenakertrans No. 234/Men/2003 dan Pasal 2 ayat (2) 

Permenakertrans No. 15/Men/VII/2005 diatur waktu kerja 
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termasuk waktu kerja lembur secara kumulatif dibatasi maksimum 

12 jam per hari. 

6) Mengenai waktu lembur ini sudah dengan tegas diatur maksimum 

3 jam per hari pada sektor usaha/pekerjaan tertentu (di luar waktu 

istirahat antar jam kerja) dengan maksud untuk memberikan suatu 

perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) kepada 

pekerja/buruh dari tindakan eksploitasi yang berlebihan. 

7) Jika pengusaha tidak membayarkan upah kerja lembur yang 

menjadi hak pekerjanya, pengusaha tersebut dapat dikenakan 

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 

bulan dan.atau denda paling sedikit Rp.10.000.000 dan paling 

banyak Rp.100.000.000 (Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003). 

e. Waktu Istirahat dan Cuti 

Waktu istirahat adalah waktu yang diberikan oleh pengusaha pada 

pekerja/buruh setelah bekerja untuk waktu tertentu di mana waktu 

kerja tidak secara terus menerus dilakukan tetapi ada batasan tertentu 

di mana pekerja/buruh diberikan istirahat setelah 4 jam bekerja secara 

terus menerus minimal setengah jam waktu istirahat. 

Waktu istirahat kerja ini pun selain waktu istirahat yang setelah 4 

jam pekerja/buruh bekerja ada juga istirahat mingguan, atau pun 

istirahat yang diberikan dalam bentuk cuti baik cuti tahunan, cuti 

panjang, cuti haid, dan cuti melahirkan karena sudah seharusnya 
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seorang pengusaha pun memperhatikan kesehatan pekerjanya agar 

produktivitas dan kualitas pekerja/buruh di suatu perusahaan pun bisa 

meningkat. 

Berkenaan dengan waktu istirahat ini sudah diatur di dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, terdiri dari 

beberapa pasal yang berisi mengenai waktu istirahat dan cuti, adapun 

pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 

Pekerja/buruh yang tidak bekerja dikarenakan hari libur resmi 

ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan makan pengusaha 

harus tetap membayar upahnya secara penuh dikarenakan waktu 

istirahat adalah hak pekerja/buruh setelah bekerja sekian waktu di 

perusahaan tersebut. 

Waktu istirahat ini seperti pada Pasal 79 ayat (2) kita melihat pada 

praktiknya perusahaan memberikan waktu istirahat pada pekerja/buruh 

diberikan pada saat makan siang ada yang jam 11.30-12.30/ 12.00-

13.00/ 12.30-13.30. Begitu pun waktu istirahat ada yang diberikan 

hanya setengah jam namun sejauh ini sebagian besar memberikan 

waktu istirahat pada pekerja/buruh sebanyak satu jam. Di mana 

ketentuan mengenai waktu istirahat merupakan kebijakan dari masing-

masing perusahaan yang ditur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan 

(PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Perjanjian Kerja Bersama mengatur lebih terperinci baik itu jam 

kerja, waktu istirahat, dan jam kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja 
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menggunakan sistem kerja shift dan biasanya di dalam PKB dirinci 

jam kerja shift bagi setiap devisi (contoh divisi produksi, keamanan, 

dll). 

Ketentuan hari dan jam kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama 

dapat dirubah berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Serikat 

Pekerja serta pelaksanaannya dilakukan dengan menetapkan kalender 

kerja setiap tahunnya dengan tentunya mengindahkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pemberian waktu istirahat ini sudah seharusnya diberikan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh di mana seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 79 ayat (2) point b Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 

13 Tahun 2003, waktu istirahat mingguan istirahat mingguan tidak 

boleh kurang dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak 

boleh kurang dari 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu 

minggu dan pekerja/buruh pun tidak wajib bekerja pada hari libur 

resmi ataupun hari libur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Pada waktu tertentu ada kalanya pengusaha meminta pekerjanya 

untuk masuk pada saat hari libur baik itu libur perusahaan ataupun 

libur nasional untuk tetap melaksanakan aktivitas kerja seperti 

biasanya hal ini biasanya sifat ataupun jenis pekerjannya di mana harus 

tetap dikerjakan secara terus-menerus. Dalam hal ini pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/karyawannya tersebut wajib membayar upah 

lembur 
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f. Pengupahan 

1) Upah 

Di dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Meskipun tidak 

semua perusahaan bisa menerapkan dari sisi pemberian upah pada 

pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama 

perusahaan-perusahaan kecil jadi di dalam hal ini pemerintah 

seharusnya bisa lebih memperhatikan pekerja/buruh dengan lebih 

baik lagi agar pekerja/buruh bisa menerima upah yang lebih baik 

lagi. 

Mengenai ketentuan upah itu setiap daerah tentunya berbeda-

beda besarannya tetapi dalam menetapkan upah perlu 

memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh apakah dalam 

penetapan upah tersebut sudah layak atau belum di mana 

pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah 

minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 

ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003). 
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Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih 

rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi 

hukum (Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 

13 Tahun 2003). Dalam kenyataannya sampai saat ini tidak semua 

perusahaan membayarkan upah pekerja/buruhnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan inilah yang menjadi salah satu 

sebab mengapa pekerja/buruh mendemo pengusaha dikarenakan 

upah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi di 

satu sisi pengusaha pun ada kalahnya tidak bisa membayar upah 

pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan 

kondisi perusahaan yang bisa jadi belum memiliki kemampuan 

yang kuat untuk membayar upah pekerja/buruhnya sesuai dengan 

yang diharapkan dan tentunya ini menjadi dilema antara harapan 

pekerja/buruh untuk dapat hidup layak namun di sisi lain 

pekerja/buruh dengan terpaksa menerima hal itu karena kebutuhan 

hidup setiap harinya paling tidak masih bisa terpenuhi. 

Pemerintah pun mengenai upah ini memberikan kebijakan 

untuk melindungi pekerja/buruh. Seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan ini terdiri dari: 

a) Upah minimum. 
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b) Upah lembur. 

c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya. 

e) Upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya. 

f) Bentuk dan cara penyerahan upah. 

g) Denda dan potongan upah. 

h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 

i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 

j) Upah dan pembayaran pesangon. 

k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

2) Komponen Upah 

Di dalam Pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 menyebutkan bahwa komponen upah terdiri dari upah 

pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-

dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok 

dan tunjangan tetap. 

Pembagian komponen upah biasanya terdiri dari: 

a) Upah pokok ditambah tunjangan tetap (all in). 

b) Upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tidak tetap. 

c) Upah tidak terbagi ke dalam komponen-komponen, gaji yang 

diterima pekerja adalah total keseluruhan (clean wage). 
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Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan pada 

pekerja/buruh dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Tunjangan Tetap 

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan secara rutin kepada pekerja/buruh per bulan yang 

besarannya relatif tetap. 

Contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan 

keahlian/profesi. 

2) Tunjangan Tidak Tetap 

Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pekerja/buruh di mana perhitungannya 

berdasarkan kehadiran atau performa kerja. 

Contoh: tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, 

biaya operasional. 

g. Upah Minimum Kota (UMK) 

Upah Minimum16 adalah suatu standar minimum yang digunakan 

oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah 

kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena 

pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, 

maka disebut Upah Minimum Kota. Upah Minumum Kota ini bisa kita 

lihat setiap kota tentunya berbeda-beda di mana di dalam pembahasan 

dan penetapannya tidak hanya memperhatikan kondisi di daerah 

                                                           
16 Rukiyah L & Darda Syahrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya, (Jakarta Timur 

: DUNIA CERDAS, 2013), hlm. 221. 
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tersebut tetapi suatu wilayah yang berada di luar Batam pun bisa 

memiliki Upah Minimum Kota yang lebih tinggi apalagi jika wilayah 

di kota tersebut banyak akan bahan baku dan merupakan wilayah 

industri yang tentunya dengan semakin berkembangnya industri 

tersebut akan berakibat juga dengan tingginya harga kebutuhan bahan 

pokok dan ini bisa berakibat pemerintah menetapkan Upah Minimum 

Kota yang lebih baik lagi untuk pekerja/buruh di daerah itu. 

Pembahasan mengenai Upah Minimum ini diatur dalam Pasal 89 

Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, adapun isinya 

seperti tertera di bawah ini :  

Pasal 89  

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 

huruf a dapat terdiri atas:  

a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 

b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota.  

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.  

3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
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4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup 

layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri.  

Berdasarkan penjelasan Pasal 89 di mana upah minimum sektoral 

dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta 

pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha beserta 

pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk 

kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak 

boleh lebih rendah dari upah minimum regional yang bersangkutan. 

Di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003 terlihat bahwa penentuan upah minimum harus 

tetap memperhatikan kebutuhan hidup pekerja/buruh di mana mereka 

pun harus mendapatkan kehidupan yang layak. Penentuan upah 

minimum ini harus tetap memperhatikan dan mendengarkan 

pertimbangan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

Bupati/Walikota. Adapun Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri 

dari pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah 

perguruan tinggi dan pakar. Setelah ada kata sepakat di antara kedua 

belah pihak barulah setelah itu Gubernur menetapkannya dalam 

Peraturan Gubernur, seperti Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 

984 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum Kota Batam. 

Pengusaha memberikan upah pada pekerja/buruh sebagai suatu 

imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada pekerja/buruh di mana 
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dalam pemberian upah ini suatu perusahaan biasanya memperhatikan 

beberapa hal: 

1) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. 

2) Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang Upah 

Minimum Regional. 

3) Kemampuan dan produktivitas perusahaan. 

4) Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 

5) Perbedaan jenis pekerjaan. 

Berkaitan dengan upah maka di setiap perusahaan biasanya 

berbeda-beda yang jelas untuk kebijakan mengenai komponen upah ini 

ditetapkan oleh masing-masing perusahaan dengan memperhatikan 

kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas namun perusahaan dalam 

pemberian gaji pada pekerja/buruhnya tidak boleh lebih rendah dari 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah (Pasal 90). 

h. Sanksi Pidana 

Jika pengusaha tidak membayarkan upah kerja lembur yang 

menjadi hak pekerjanya, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi 

pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan 

dan.atau denda paling sedikit Rp.10.000.000 dan paling banyak 

Rp.100.000.000 (Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Nomor 13 Tahun 2003). 
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3. Kerja Lembur Menurut Hukum Singapura 

a. Waktu Kerja 

Waktu kerja dalam satu minggu terdiri dari tujuh hari dimulai pada 

hari Senin dan berakhir pada hari Minggu. Jam kerja karyawan adalah 

periode di mana karyawan diharapkan untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh / majikannya. Ini tidak termasuk untuk waktu istirahat 

dan makanan. 

Dibawah undang-undang ketenagakerjaan, karyawan tidak 

diperkenankan untuk bekerja lebih dari 8 jam per hari atau 44 jam 

dalam seminggu, batas 8 jam per hari dapat diperpanjang tetapi ia tidak 

dapat bekerja lebih dari 9 jam per hari atau 44 jam dalam satu minggu. 

Jika jumlah jam kerja setiap minggu alternatif kurang dari 44 jam, 

batas 44 jam dalam satu minggu dapat digantikan pada minggu 

lainnya, maksimal 48 per minggu atau 88 jam per periode terus 

menerus dari 2 minggu. Pekerjaan di luar jam di atas dianggap sebagai 

kerja lembur dan perusahaan harus membayar kepada karyawan tidak 

kurang dari 1,5 kali per jam dari gaji perharinya. Pekerja tidak 

diperkenankan untuk bekerja lebih dari 6 jam berturut-turut tanpa 

istiahat. Waktu untuk makan dan istirahat tidak boleh kurang dari 45 

menit dalam sehari.17 

                                                           
17 Catherine Tay Swee Kian, Know Your Employment Obligation, (Singapore: Marshall Cavendish 

Business, 2002), hlm. 34. 
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Seorang karyawan tidak diizinkan untuk bekerja selama lebih dari 

12 jam dalam sehari kecuali dalam situasi berikut:18 

1) Kecelakaan atau ancaman kecelakaan; 

2) Pekerjaan yang sangat penting untuk: 

a) kehidupan masyarakat; 

b) pertahanan nasional; atau 

c) keamanan; 

3) Pekerjaan mendesak yang harus dilakukan untuk mesin atau 

instalasi; atau; 

4) Gangguan pekerjaan yang mustahil untuk diramalkan. 

Seorang karyawan dapat diminta untuk bekerja sampai 12 jam 

sehari jika karyawan memberikan persetujuannya secara tertulis, 

setelah ketentuan Bagian 38 dan 40 dari Undang-Undang 

Ketenagakerjaan telah jelas menjelaskan kepadanya. Dia harus 

diberitahu tentang jam kerja harian, jumlah hari kerja dalam seminggu 

masing-masing dan hari libur mingguan. 

Pengusaha yang membutuhkan karyawan mereka untuk bekerja 

lebih dari 12 jam (maksimal 14 jam) sehari diperlukan di bawah 

bagian 40 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mengajukan 

permohonan lembur pembebasan dari Departemen Tenaga Kerja. 

 

 

                                                           
18 Ibid., hlm. 35. 
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1) Perjanjian Jam Kerja 

Seorang karyawan yang tercakup oleh Bagian IV dari Undang-

Undang Ketenagakerjaan tidak diperlukan di bawah / kontraknya 

pengabdiannya untuk bekerja lebih dari delapan jam dalam sehari atau 

44 jam dalam seminggu. 

a) Batas dari 8 jam per hari dapat melebihi ketika seorang karyawan 

tidak diperlukan untuk bekerja lebih dari lima hari seminggu. 

Namun, ia / dia tidak dituntut untuk bekerja selama lebih dari 

sembilan jam per hari atau 44 jam dalam seminggu. 

b) Jika jumlah jam kerja kurang dari 44 jam setiap minggu alternatif, 

batas 44 jam seminggu dapat terlampaui pada minggu lainnya. 

Namun, hal ini harus dinyatakan dalam kontrak layanan dan 

dikenakan maksimal 48 jam dalam satu minggu atau 88 jam terus 

menerus dalam periode dua minggu. 

Seorang pekerja pergeseran diperbolehkan untuk bekerja 

hingga 12 jam sehari, asalkan jam kerja rata-rata setiap minggu 

tidak melebihi 44 selama tiga periode minggu terus menerus. Jika 

hari libur karyawan jatuh pada hari selain hari Minggu, majikan 

diwajibkan untuk menyiapkan daftar bulanan dan memberitahukan 

kepadanya tentang hari istirahat untuk bulan ini pada awal setiap 

bulan.19 

 

                                                           
19 Ibid,. hlm. 35. 
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b. Waktu Kerja Lembur/ Over Time 

Tunjangan lembur akan dibayarkan jika karyawan bekerja di luar 

jam kerjanya. Tunjangan lembur akan dibayarkan dalam waktu 14 hari 

setelah hari gajian. Seorang karyawan diperbolehkan untuk bekerja 

sampai batas 72 jam lembur dalam sebulan. Namun, batas ini dapat 

dilampaui jika Departemen Tenaga Kerja telah memberikan 

pengecualian menurut pasal 38 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Pengusaha yang membutuhkan karyawan mereka untuk bekerja 

lebih dari 72 jam lembur dalam sebulan yang diperlukan di bawah 

bagian 38 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mengajukan 

permohonan lembur pembebasan dari Departemen Tenaga Kerja. 

Untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari libur atau hari libur itu tidak 

termasuk dalam batas 72 jam untuk lembur. Namun, jika seorang 

karyawan bekerja di luar jam kerjanya yang normal sehari-hari pada 

hari istirahatnya atau hari libur, jam tambahan dari kerja yang 

dilakukan akan disertakan dalam batas 72 jam untuk kerja lembur.20 

Tingkat pembayaran untuk seorang karyawan yang bekerja lembur 

pada hari istirahat dan libur umum harus dibayar tidak kurang dari satu 

setengah kali tarif dasar per jam nya membayar untuk kerja lembur 

(seperti dalam kasus lembur bekerja pada yang lain hari), selain hari 

istirahatnya atau hari libur membayar. 

                                                           
20 Ibid., hlm. 35. 
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Di bawah Bagian IV dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu 

adalah wajib untuk melakukan pembayaran lembur untuk seorang 

karyawan jika gaji pokok nya adalah $ 2,500 atau kurang sebulan, atau 

untuk pekerja jika gaji pokok nya $ 4500 atau kurang sebulan. 

Umumnya, seorang pekerja adalah karyawan yang bekerja melibatkan 

kerja manual. Beberapa contoh pekerja adalah pengemudi truk, pekerja 

konstruksi, pembantu dapur, operator mesin. Tingkat minimum untuk 

upah lembur adalah 1,5 kali tarif per jam dari gaji. Untuk kategori lain 

karyawan, upah lembur akan tergantung pada ketentuan yang 

tercantum dalam kontrak kerja mereka. 

Tunjangan lembur dibayar jika karyawan diperlukan oleh majikan 

untuk bekerja di atas batas jam kerja yang ditentukan di atas. Semua 

pekerjaan melebihi jam kerja normal (tidak termasuk waktu istirahat) 

dianggap sebagai kerja lembur. Seorang karyawan harus dibayar tidak 

kurang dari 1,5 kali / tarif dasar nya per jam upah untuk lembur. 

Untuk bulanan-nilai karyawan. Tarif dasar per jam nya membayar 

dihitung sebagai berikut: 

 

12 x gaji dasar bulanan 

------------------------------------------- 

52 x 44 
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Catatan: Tarif dasar per jam dari gaji untuk karyawan non-pekerja 

penghasilan lebih dari gaji pokok bulanan $ 2.250 dihitung sebagai 

berikut: 

 

12 x $ 2.250 

------------------------------------------- 

52 x 44 

 

Untuk sehari-nilai karyawan, tarif dasar per jam nya membayar 

dihitung sebagai berikut: 

 

Tarif dasar gaji perhari 

------------------------------------------- 

Jam kerja per hari 

 

Untuk karyawan-produksi dinilai, tarif dasar per jam nya membayar 

dihitung sebagai berikut: 

 

Jumlah tarif dasar mingguan 

------------------------------------------- 

Jumlah total jam kerja dalam seminggu 
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Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat 

harus dihitung seperti: 

1) Pekerjaan yang dilakukan atas permintaan majikan: 

a) Gaji satu hari ketika karyawan bekerja hingga setengah jam 

kerja sehari-hari normal; atau 

b) Gaji dua hari ketika karyawan bekerja lebih dari setengah jam 

normal kerja sehari-hari. 

2) Pekerjaan yang dilakukan atas permintaan karyawan: 

a) Gaji setengah hari ketika karyawan bekerja hingga setengah 

jam kerja sehari-hari normal; atau 

b) Gaji satu hari ketika karyawan bekerja lebih dari setengah jam 

normal kerja sehari-hari. 

Jika seseorang karyawan bekerja di luar jam kerja normal sehari-

hari pada hari istirahat, ia/ dia harus dibayar setidaknya 1,5 kali tarif 

dasar per jam pembayaran. 

c. Waktu Istirahat dan Cuti 

Seorang karyawan yang tercakup oleh Bagian IV dari Undang-

Undang Ketenagakerjaan berhak untuk mendapatkan hari istirahat 

yang terdiri dari satu hari (tengah malam hingga tengah malam) setiap 

minggu.  Hari istirahat bisa pada hari minggu atau hari lain. Majikan 

harus menentukan hari istirahat dan menginformasikan karyawan 

sebelum awal setiap bulan. Ini bukan hari yang dibayar. Majikan tidak 
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dapat memaksa karyawan untuk bekerja pada hari libur kecuali dalam 

keadaan yang sangat luar biasa. 

Terpanjang interval diijinkan antara dua hari istirahat adalah 12 

hari. Hal ini dapat terjadi di mana dalam satu minggu, hari libur 

diberikan pada hari senin, yang pada awal minggu kerja. Pada minggu 

berikutnya, hari istirahat adalah pada hari minggu, yang pada akhir 

minggu kerja berikutnya. Ini akan memungkinkan karyawan untuk 

mengambil dua hari istirahat di sebuah peregangan dan memungkinkan 

fleksibilitas majikan lebih besar dalam penjadwalan hari istirahat. 

Bagi seorang pekerja shift, hari libur bisa menjadi masa terus 

menerus 30 jam. Sebuah waktu istirahat 30 jam yang dimulai sebelum 

6 pada hari Minggu akan dianggap sebagai salah satu hari libur dalam 

seminggu, meskipun jangka waktu 30 jam akan memperpanjang ke 

minggu depan, yaitu pada hari Senin.21 

d. Pengupahan 

Seorang majikan bertanggung jawab untuk membayar karyawan 

nya dalam waktu tujuh hari setelah akhir periode gaji, sesuai dengan 

ketentuan dari Bagian III dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Kegagalan untuk membayar gaji sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Ketenagakerjaan merupakan pelanggaran. Karyawan yang 

tidak dibayar untuk pekerjaan yang dilakukan dapat melaporkan 

majikan ke Kementerian untuk penyelidikan. 

                                                           
21 Ibid,. hlm. 38. 
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Karyawan yang tercakup dalam Undang-Undang tersebut juga 

tertutup untuk pemotongan gaji yang tidak sah. 

Jika seorang karyawan tidak tercakup dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, ia dapat mempertimbangkan konsultasi pengacara 

untuk menilai apakah majikannya telah melanggar ketentuan kontrak 

kerjanya.22 

Seorang karyawan harus dibayar minimal sebulan sekali. Namun, 

majikan diperbolehkan untuk membayar gaji pada interval yang lebih 

pendek. Secara umum, semua komponen gaji harus dibayar dalam 

waktu 7 hari setelah akhir periode gaji. Berikut ini adalah 

pengecualian: 

Tabel 2.1 

Situasi Gaji harus dibayar 

Kerja lembur 
Dalam waktu 14 hari setelah 

akhir periode gaji. 

Pemberhentian / Pemutusan oleh Majikan, 

jika 

 Karyawan diberhentikan atas dasar 

perbuatan; atau 

 Kontrak layanan diakhiri oleh 

majikan. 

Pada hari terakhir kerja.  

 

 

Jika hal ini tidak mungkin, 

harus dibayar dalam 3 hari 

kerja dari tanggal 

pemberhentian / pemutusan. 

Pemutusan oleh Karyawan, jika 

 Karyawan mengakhiri kontrak dengan 

mengundurkan diri dan telah menjabat 

periode pemberitahuan yang disyaratkan. 

Pada hari terakhir kerja. 

                                                           
22 Ibid., hlm. 36. 
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Pemutusan oleh Karyawan, jika 

 Karyawan mengakhiri kontrak dengan 

meninggalkan pekerjaan tanpa 

pemberitahuan atau tanpa melayani 

periode pemberitahuan yang disyaratkan. 

Dalam waktu 7 hari dari hari 

terakhir kerja. 

 

Gaji harus dibayar pada hari kerja dan selama jam kerja di tempat 

kerja, atau di tempat lain disetujui antara majikan dan karyawan. Hal ini 

juga dapat dibayarkan ke rekening bank pribadi karyawan. 

B. Kajian Konseptual 

1. Keadilan Hukum 

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui 

hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari 

hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun 

bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “distributief” 

dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang 

memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan 

commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa 

membeda-bedakan prestasinya. 23 

                                                           
23 Ugun Guntari, “Teori Keadilan Hukum Dalam Perspektif Hukum”, http://ugun-

guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html, diunduh 9 Juli 2014. 
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John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap 

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-

prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap 

orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel 

dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-

masing individu. 24 

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 

bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa 

keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda 

atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. 

Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum 

adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan 

umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak 

diterapkan pada kasus lain yang serupa.25 

                                                           
24 Ibid. 

25 Ibid. 
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Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial 

menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang 

berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk 

kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum 

nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang 

bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan 

ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

2. Perubahan Hukum 

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem 

sosialnya termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-

kelompok masyarakat. Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu 

akan mempengaruhi bidang lainnya. Maka dari itu jika diterapkan 

terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum mengakibatkan 

perubahan pada bidang lainnya.26 

Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara 

mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada 

tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan 

perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi 

pada sistem sosial dan masyarakat yang mendukung sistem hukum yang 

bersangkutan.27 

                                                           
26 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101. 

27 Ibid., hlm. 110. 
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Email Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari 

solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat 

terdapat dua macam solidaritas yaitu bersifat mekanis dan organis. 

Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan 

homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan 

pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas yang organis 

terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian 

kerja yang kompleks.28 

Fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, 

yaitu:29 

a. Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari 

kebudayaan. 

b. Pada masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara 

kebudayaan. 

c. Pada masa yang akan datang hukum dipandang sebagai alat untuk 

memperkaya kebudayaan. 

Ketiga sudut pandang terlihat bahwa aturan hukum yang berbentuk 

dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat, mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk 

menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan 

di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan 

hak-hak manusia. 

                                                           
28 Ibid., hlm. 110. 

29 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43. 
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Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan hak-

hak manusia sendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapannya 

akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup.30 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa 

hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change. 

Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok 

yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin 

lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang 

dikehendaki atau direncakana selalu berada di bawah pengendalian serta 

pengawasan pelopor perubahan tersebut. 

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat 

untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam 

perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung, oleh sebab 

itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi 

untuk mengubah masyarakat, makan hukum diperlukan untuk membentuk 

badan tadi serta menentukan dan membatasi kekuasaannya.31 

3. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 

Istilah negara hukum (rechtsstaat) dipergunakan Rudolf von Gneist 

(Jerman 1816 -1895) abad XIX dalam karyanya : “das Englische 

Verwaltungerechte” untuk pemerintahan Inggris32. Dalam ensiklopedia 

Indonesia, istilah negara hukum dirumuskan sebagai negara yang 

                                                           
30 Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 15. 

31 Selo Soemardjan, Sifat-Sifat panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia Masalah-

masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS, (Jakarta: LEKNAS, MIPI, 1965), hlm. 26. 

32 Fadjar A. Mukthi, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 5. 
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bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (tata tertib 

berdasarkan hukum) serta agar semuanya berjalan menurut hukum.33 

Istilah negara hukum mempunyai padanan kata pula dengan “The Rule of 

Law”. Hal ini dikemukakan Sunaryati Hartono, yaitu : “Oleh sebab itu, 

agar supaya tercipta negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh 

rakyat yang bersangkutan, pengakuan “The Rule of Law” itu harus 

diartikan secara  materiil”. 34 

Menurut Schelterma sendiri elemen rechtsstaat, yakni : Pertama, 

kepastian hukum (meliputi asas legalitas, undang-undang yang mengatur 

tindakan penegak hukum, undang-undang tidak berlaku surut, hak asasi 

manusia dijamin undang-undang, pengendalian yang bebas dari pengaruh 

kekuasaan lain). Kedua, persamaan (tindakan yang berwenang diatur 

undang-undang dalam arti materiil, serta pemisahan kekuasaan) ; Ketiga, 

demokrasi (hak  memilih dan dipilih, peraturan badan yang berwenang 

ditetapkan parlemen, serta parlemen mengawasi tindakan pemerintah) ; 

Keempat, pemerintah untuk rakyat (hak asasi manusia dijamin Undang-

Undang Dasar, dan pemerintah secara efektif dan efisien).35 Mukthie 

Fadjar menyatakan bahwa syarat mutlak dan ciri khas negara hukum, 

yakni asas pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, asas 

                                                           
33 Hutagalung TH, Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1995), hlm. 24. 

34 Ibrahim Johnny, Teori dan Meteodologi Penelitian hukum Positif, (Malang: Bayumedia 2006), 

hlm. 13. 

35 Koko Kosidin, Aspek-aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan 

Perusahaan Perseroan, (Bandung: Fakultas Hukum Universitar Pajajaran, 1996), hlm. 33. 
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legalitas.36 Dari berbagai pandangan di atas dapat dipahami bahwa 

eksistensi Indonesia sebagai negara hukum teridentifikasi dalam UUD.’45, 

yang secara eksplisit tercantum dan tersebar dipelbagai pasal-pasal, yaitu : 

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1),  Pasal 27 ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28 I ayat (1), 

(2), (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal- Pasal tersebut, 

secara umum merupakan manifestasi dari suatu ciri negara hukum, adapun 

secara khusus sebagai landasan hukum ketenagakerjaan, terutama pada 

ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H 

ayat (3), dan Pasal 28I (2) UUD’45. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai norma hukum yang bersifat 

normatif, dan merupakan landasan hukum dalam hubungan (kerja) 

industrial,  sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan UUD. 1945, yang 

selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, berdasar ketentuan Pasal 5   (1), jo. Pasal 20 ayat (2), jo. 

Pasal 27 ayat (2), jo. Pasal 28, jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945, yang berkarakter kepastian hukum, serta keadilan sebagai ciri negara 

hukum. 

Asas kepastian hukum sebagai ciri negara hukum diatur pula dalam 

hukum pidana   Pasal 1 (1) KHUP, berbunyi : “Tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

                                                           
36 Majda El-Muhtoj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 

2005), hlm. 46. 
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undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas hukum 

(legalitas) dalam arti sempit dikenal dengan adagium : “Nullum Delictum, 

Nulla Poena, Sine Praevia Lege Poenale”, sedangkan dalam makna luas 

(meliputi hukum acara pidana), Jaksa wajib menuntut semua orang yang 

dianggap telah cukup alasan bahwa ia telah melanggar hukum”. 

Tujuan hukum ketenagakerjaan untuk kepentingan diri sendiri, akan 

lebih mengenal dan memahami hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai 

buruh/pekerja. Bila hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak 

majikan/pengusaha, maka dapat menyampaikan dan menanyakan secara 

langsung kepada majikan/ pengusaha mengenai hak-haknya yang belum 

diterima atau belum dipenuhi. 

Kepentingan masyarakat/warga yang ingin menjadi buruh/pekerja, 

memberikan informasi-informasi mengenai hak-haknya yang mendapat 

jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah/negara serta 

kewajibannya yang harus dilaksanakan. 

Kepentingan majikan/pengusaha dan pejabat pemerintah untuk 

memberikan informasi mengapa buruh/pekerja mengadakan unjuk 

rasa/demo dan mogok massal karena majikan/pengusaha belum memenuhi 

hak-hak normatif yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum atau 

undang-undang, bahkan pejabat pemerintah memihak kepada 

majikan/pengusaha yang bertentangan dengan ketentuan hukum. 

Sedangkan manfaat dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk 

mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sehingga kehidupan para 
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buruh/pekerja akan dapat terpenuhi secara luas dan sesuai dengan standar 

hidup sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kehidupan antara para buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha 

terdapat hubungan yang harmonis serta adanya rasa memiliki perusahaan, 

sehingga perusahaan akan lebih pesat perkembangannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya37 

                                                           
37H.R.Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 7. 
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