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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 

angka 4 memberi pengertian mengenai pekerja/buruh sebagai berikut: 

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini terlihat umum namun 

maknanya mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik 

perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk 

apapun ini karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula 

buruh/pekerja yang memberi imbalan dalam bentuk barang.9 

 

Pekerja dalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Pekerja adalah orang yang tidak memiliki modal 

usaha, yang dimiliki adalah tenaga dan keterampilan.10 

 

 

                                                           
9 Lalu Husni, Op.Cit. Hal.45 
10 Hari Supriyanto, V., Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia, 

Penerbit UAJY. Yogyakarta. Hal.36 
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b. Pengertian Pemberi Kerja 

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pemberi 

Kerja 

a. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja 

Istilah kerja lembur yang merupakan pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja 

lebih dari jam kerja, tidak hanya mengatur tentang pelaksanaannya saja, tetapi 

juga menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, 

yaitu: 

a. Hak-hak pemberi kerja dalam lembur, dalam pasal 85 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja 

untuk bekerja dalam hari hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaannya 

harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan 

lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 

b. Kewajiban pekerja dalam lembur, Imam Soepomo11 menjelaskan bahwa 

buruh wajib melakukan kerja lembur yang diminta oleh majikan, Imam 

Soepomo yang menjelaskan dua pandangannya, yaitu: 

                                                           
11 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Djambatan,2002.hal:103 
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1) Yang pertama mengatakan, bahwa kerja lembur hanya dapat 

dimintakan bila hal itu telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

majikan, perjanjian perburuhan atau telah adanya kebiasaan. 

2) Pendapat yang kedua mengakui adanya kewajiban buruh melakukan 

kerja lembur dalam hal-hal yang luar biasa, semuanya berdasarkan asas 

ketentuan, bahwa seorang buruh yang baik dalam keadaan yang 

mendesak harus melakukan pekerjaan ekstra. 

c. Kewajiban pemberi kerja dalam lembur, dalam Undang-undang No 13 

Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjaan pekerja yang 

melakukan pekerjaan pada hari libur resmi tersebut wajib membayarkan 

upah kerja lembur. 

Adapun penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja lainnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Hak-hak Pemberi Kerja 

1) Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja 

2) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk 

pemberian sanksi. 

3) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh 

pengusaha. 

 

b) Kewajiban Pemberi Kerja 

1) Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan 

kewajiban menurut agamanya. 

2) Tidak boleh mengadakan disriminasi upah laki-laki/perempuan 

3) Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam dalam sehari dan 

40 jam dalam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan. 

4) Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih, 

wajib membuat peraturan perusahaan. 
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5) Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari 

libur resmi. 

6) Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja 

yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau 

lebih. 

7) Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek.12 

 

Dan hak-hak tenaga kerja tercantum didalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 yang bunyinya sebagai berikut: 

1. Pasal 6, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi dari pengusaha 

2. Pasal 31, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama untuk memilik, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri 

3. Pasal 78, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi 

waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus 

memenuhi syarat: a) ada persetujuan pekerja/buruh yang 

bersangkutan; dan b) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

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

jam dalam 1 (satu) minggu. 

4. Pasal 79, Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh. Pasal ini merupakan pasal perlindungan bagi tenaga 

kerja.  

                                                           
12 http://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf diakses tanggal 20 April 2018 

http://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf
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5. Pasal 80, Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang 

secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang 

diwajibkan oleh agamanya. 

6. Pasal 82, 1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 

selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak 

dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter kandungan atau bidan. 2) Pekerja/buruh 

perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan 

surat keterangan dokter kandungan atau bidan 

7. Pasal 84, Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu 

istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, 

dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh 

8. Pasal 88, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka 

dari itu disetiap daerah telah ditetapkan upah minimum dan adanya 

tunjangan untuk tenaga kerja disetiap perusahaan. 

Hak dan kewajiban pemberi kerja dan penerima kerja harus seimbang. 

Pekerja memberikan pekerjaan yang baik dan professional, maka pemberi 

kerja juga akan memberikan hak pekerja tanpa harus pekerja memintanya. 

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas mengenai hak-hak tenaga 
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kerja, penulis berpendapat bahwa pada penerapannya pasal-pasal tersebut 

ada beberapa pasal yang sudah berhasil diterapkan dan ada beberapa pasal 

yang belum mencapai tujuannya. Larangan diskriminasi terhadap satu 

tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya, yang mana hal ini sering terjadi 

apabila ada hubungan darah atau hubungan keluarga dalam satu perusahaan 

antara tenaga kerja dengan pengusahanya. Padahal yang dimaksud tersebut 

adalah pengusaha tidak diperbolehkan untuk membedakan suku, ras, 

agama, jenis kelamin, warna kulit dan aliran politik dalam termasuk dalam 

hal pengusaha dan tenaga kerja memiliki hubungan darah atau hubungan 

kekeluargaan. Hal tersebut akan menghambat profesionalitas kerja 

pengusaha dan tenaga kerja. Karna setiap tenaga kerja berhak atas 

perlakuan yang sama. 

Hak-hak tenaga kerja lainnya yang ada didalam undang-undang antara 

lain adalah hak untuk tenaga kerja mendapatkan cuti. Dalam hal ini yang 

biasa menjadi perhatian perusahaan adalah memberikan cuti melahirkan 

untuk perempuan dan cuti bulanan. Yang sering tidak menjadi perhatian 

perusahaan adalah memberi cuti haid untuk perempuan. Tetapi semua itu 

tergantung pada setiap perusahaan dalam menentukan hak tenaga kerja 

didalam perjanjian kerja. Karena ada perusahaan yang beranggapan cuti 

haid tidak diperlukan karna dapat berdampak pada hasil kinerja tenaga 

kerja. 
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Ada pula hak-hak tenaga kerja yang merupakan suatu perlindungan dari 

undang-undang. Mengenai pengupahan dan jam kerja. Penulis 

beraanggapan bahwa sudah banyak perusahaan yang mengetahui mengenai 

jam kerja yang seharusnya sesuai dengan undang-undang dan jam kerja 

yang diatur sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang mana jam kerja 

tersebut tidak menghilangkan hak-hak tenaga kerja untuk beristirahat dan 

tetap memberi upah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kinerja tenaga 

kerja juga tergantung pada bagaimana perusahaan memperlakukan tenaga 

kerja tersebut, jika perusahaan mementingkan kesejahteraan tenaga 

kerjanya. Maka tenaga kerja juga akan meningkatkan kinerjanya. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Ketenagakerjaan 

a. Pengertian Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan 

seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua pihak itu 

yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan 

terhadap buruh.13 

b. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja 

1) Adanya Pekerjaan 

                                                           
13 Prof. Imam Soepomo, S.H. 1980. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. 

Djambatan. Jakarta. Hlm-1 
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2) Di bawah perintah (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas 

perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi) 

3) Adanya upah tertentu 

4) Dalam waktu yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pension atau 

berdasarkan waktu tertentu). 

c. Syarat-syarat Perjanjian Kerja 

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, setiap perjanjian kerja 

yang diadakan itu sah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan 

perjanjian tersebut. Tidak boleh ada suatu paksaan dari salah satu 

pihak, dan apabila ada suatu paksaan maka perjanjian tersebut 

adalah batal. 

2) Adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk membuat 

perjanjian. 

3) Suatu hal tertentu, maksudnya bahwa isi dari perjanjian itu tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum maupun kesusilaan. 

4) Suatu sebab yang diperkenankan, maksudnya ialah isi didalam 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang ada 
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dalam pasal 1320 KUHPerdata ini syarat pertama dan kedua merupakan 

syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek 

hukum. Sedangkan syarat kedua dan ketiga merupakan syarat obyektif 

karena harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. 

d. Bentuk Perjanjian Kerja 

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Kerja 

Pihak terkait didalam hubungan kerja antara lain adalah: 

(1) Pemberi Kerja 

(2) Tenaga Kerja 

(3) Pemerintah, dalam hal menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang 

adil dan sejahtera. Campur tangan pemerintah ini sangat penting. 

Karena kepastian hak dan kewajiban para pihak terkandung didalam 

peraturan perundang-undangan. 

4. Tinjauan Umum Tentang Waktu Kerja, Waktu Lembur, dan Cara 

Perhitungan Upah Kerja Lembur 

a. Pengertian Waktu Kerja 

Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pengusaha 
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wajib untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja yang ketentuannya 

sebagai berikut: 

a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

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

b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Maksud dari pasal tersebut adalah apabila pekerja dalam satu hari 

selama 7 (tujuh) jam, maka dia harus bekerja selama 6 (enam) hari dalam 

waktu 1 (satu) minggu. Apabila pekerja bekerja dalam 1 (satu) hari selama 

8 (delapan) jam, maka dia hanya bekerja selama 5 (lima) hari dalam waktu 

1 (satu minggu). 

Kerja lembur adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja lebih dari 

jam kerja yang ditentukan peraturan perundang-undangan kecuali 

ditentukan lain. Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja 

untuk meningkatkan kesejahteraannya.14 Menurut Pasal 1 Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Upah merupakan hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dirupakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang dibayarkan sesuai 

dengan perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
14 Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hlm- 

107  
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berlaku. Sekaligus juga tunjangan bagi pekerja/buruh beserta keluarganya.  

Upah lembur adalah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja yang menjalankan kerja lembur. 

b. Pengertian Waktu Lembur 

Pada pasal 78 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 

seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat: 

1) Adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan 

2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 

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

minggu. 

Selain itu tenaga kerja mendapatkan perlindungan lainnya, yaitu tidak 

wajib bekerja pada hari-hari libur resmi yang dirumuskan dalam pasal 

85 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut: 

1) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi 

2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari-

hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaannya harus 

dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada 

keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan 

pengusaha 
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3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang melakukan pekerjaan 

pada hari libur resmi tersebut wajib membayar upah kerja lembur 

c. Pengertian Cara Perhitungan Upah Kerja Lembur 

Dalam hal pemberian upah lembur Undang Undang Nomor 3 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak banyak menyinggung. Hanya saja ada 

point yang tercantum dalam pasal 88 sebagai perlindungan upah 

pekerja/buruh sebagai berikut:  

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 

a. upah minimum; 

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Menurut surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. 

Kep-102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, tentang waktu kerja lembur 
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dan upah kerja lembur, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi 

waktu kerja (kerja lembur) harus membayar upah kerja lembur, 

memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya serta memberi makan 

dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur 

dilakukan selama 3 jam atau lebih dimana makanan dan minuman tersebut 

tidak digantikan dengan uang. Komponen upah yang dijadikan dasar 

perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut:15 

a) Upah pokok. 

b) Tunjangan jabatan. 

c) Tunjangan kemahalan. 

d) Nilai pemberian catu (upah berupa barang untuk keperluan hidup) 

untuk pekerja/buruh itu sendiri. 

Pasal 8 keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Kep. 

102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 

mengatur bahwa: 

1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. 

2) Cara perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan 

Dan cara perhitungan upah lembur tenaga kerja diperjelas didalam pasal 

10 dan pasal 11 keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Kep. 

                                                           
15 Devi Rahayu. 2011. Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus. Yogyakarta. New 

Elmatra. Hlm-96 
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102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. 

Pasal 10 mengatur bahwa: 

1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 

dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) 

dari upah. 

2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan 

tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap 

lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan 

upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % (tujuh puluh lima 

perseratus) dari keseluruhan upah. 

Dan diperjelas mengenai perhitungannya didalam pasal 11 keputusan 

mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Kep. 102/MEN/VI/2004 

tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : 

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja : 

a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 

(satu setengah) kali upah sejam; 

a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah 

sebesar 2(dua) kali upah sejam. 
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b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 

dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 

(empat puluh) jam seminggu maka : 

b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama 

dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 

(tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan 

kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam. 

b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek 

perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) 

kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam 

lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. 

c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 

dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 

40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja 

lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah 

sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam 

kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam. 

Perhitungan diatas merupakan perhitungan yang ditetapkan oleh 11 

keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Kep. 

102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. 

Tentu saja dengan dasar pertimbangan yang matang dan telah memikirkan 
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kesejahteraan tenaga kerja. Karna seperti apa yang telah dijelaskan didalam 

peraturan perundang-undangan pula, bahwa tenaga kerja juga 

membutuhkan waktu istirahat yang cukup dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan adanya hari libur dan dapat 

mengajukan cuti. 

Perusahaan diperbolehkan memberikan upah yang berbeda dengan 

undang-undang, mengingat undang-undang yang ada hanya bersifat 

heteronom atau umum. Aturan khususnya ada pada peraturan perusahaan 

dan/atau perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kedua belah pihak secara 

tertulis. Setiap perusahaan juga memiliki aturan lembur yang berbeda-beda. 

Dan aturan lembur yang ada di undang-undang diatur didalam pasal 78 

Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 

bunyinya sebagai berikut: 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus 

memenuhi syarat: 

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 

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

1 (satu) minggu. 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah 

kerja lembur. 

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 
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5. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah 

a. Peran Pemerintah 

Peran pemerintah dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang adil dan 

sejahtera antara lain memiliki dua sifat yaitu aktif dan pasif. Peran-peran 

pemerintah dalam ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan 

b. Pelatihan kerja 

c. Penempatan tenaga kerja 

d. Perluasan kesempatan kerja 

e. Menanggulangi pekerja anak di luar hubungan kerja 

f. Menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja 

g. Memfasilitasi usaha - usaha produktif pekerja 

h. Menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan 

i. Memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial 

j. Mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 

k. Melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan 

l. Menerima pemberitahuan mogok kerja 

m. Memediasi perundingan dalam mogok kerja 

n. Mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja 

o. Melakukan pembinaan 

p. Melakukan pengawasan 
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q. Melakukan penyelidikan 

r. Sosialisasi aturan ketenagakerjaan 

Peran-peran diatas terbagi antara peran pasif dan peran aktif 

pemerintah dalam ketenagakerjaan. Peran pasif pemerintah adalah 

sebagai pembuat regulasi atau peraturan perundang-undangan. Aturan 

yang dibuat oleh pemerintah bersifat heteronom atau general atau 

umum. Yang nantinya akan lebih dikhususkan lagi oleh peraturan 

perusahaan yang dibuat oleh pemberi kerja yang bersifat otonom.  

Pentingnya aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pokok 

atau dasar perusahaan membuat aturan perusahaannya. Dan peraturan 

perusahaan yang dibuat oleh pemberi kerja tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 

Seperti apa yang sudah tertuang didalam Pasal 1320 

KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Pasal ini menjadi 

pedoman setiap perusahaan dalam membentuk atau menyusun 

perjanjian kerjanya. Perjanjian dianggap sah apabila adanya: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak, pihak yang membuat 

perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok yang ada didalam 

kontrak  

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adalah setiap 

orang yang sudah dewasa dan sehat pikirnya. Ketentuan sudah 
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dewasa menurut KUHPerdata adalah berumur 21 tahun bagi 

laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut 

Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa 

dalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 

c. Suatu hal tertentu, adanya obyek. Sesuatu yang diperjanjikan

dalam suatu perjanjian haruslah mengenai hal atau barang yang

jelas.

d. Adanya kausa yang halal. Pada pasal 1335 KUHPerdata, suatu

perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau

dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Peran aktif pemerintah dalam ketenagakerjaan ketika dunia

ketenagakerjaan sudah mencapai konfliknya. Ada 4 (empat) macam 

konflik atau perselisihan tenaga kerja antara lain adalah perselisihan 

hak, perselisihan kepentingan, perselisiham PHK dan perselisihan 

antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan dengan 

pengusaha. 

Perselisihan itu dapat ditanggulangi dengan aturan otonom 

yang berupa peraturan perusahaan dan perjanjian kerja atau kontrak 

kerja yang dibuat oleh perusahaan terlebih dahulu. Perselisihan yang 

tidak bisa diselesaikan dengan aturan perusahaan akan dilakukan 
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musyawarah antara kedua belah pihak. Musyawarah tersebut dapat 

mencapai 2 hal yaitu gagal atau berhasil. Setiap pencapaian dalam 

musyawarah tersebut harus dilaporkarkan ke dinas ketenagakerjaan. 

Hasil kegagalan dalam musyawarah berupa risalah. Dan hasil dari 

keberhasilan musyawarah kedua belah pihak tersebut dapat berupa 

kesepakatan baru dengan memperbarui peraturan perusahaan atau 

perjanjian kontrak atau kontrak kerja. Hasil dari berhasilnya 

musyawarah kedua belah pihak juga wajib untuk dilaporkan ke dinas 

ketenagakerjaan. 

 


