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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Setiap orang tentunya dituntut untuk mencari mata pencaharian guna 

mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin 

keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa manusia 

hidup selalu dihadakan pada berbagai macam kebutuhan yang pada dasarnya dapatlah 

dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan, yatiu : 

 Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan yang betapapun keadannya manusia harus 

dapat memenuhinya. Dalam hal ini, manakala kebutuhan primer tidak bisa 

dipenuhi, akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusianya. Pada 

dasarnya manusia sepakat bahwa kebutuhan primer itu terdiri dari sandang, 

pangan dan papan 

 Kebutuhan Sekunder, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang baru dapat dipenuhi 

manakala kebutuhan primer telah terpenuhi terlebih dahulu 

 Untuk jenis mata pencaharian itu sendiri tentunya banyak macamnya. Orang 

bisa menjadi pedagang, nelayan maupun juga menjadi pegawai baik di instansi 

pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Beda halnya dengan 

menjadi wirausaha sendiri, jikalau kita menjadi pegawai maka kita terikat  
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Oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ada, secara sederhana dapat dijabarkan 

beberapa keadaan sebagai berikut, diantaranya : 

 Untuk pegawai negeri sipil maka dia terikat oleh U.U Pokok Kepegawaian 

 Untuk direksi perusahaan-perusahaan swasta maka tunduk pada U.U Perseroan 

 Untuk karyawan perusahaan swasta yang jabatannya di bawah direksi, maka 

tunduk pada ketentuan U.U Ketenagakerjaan 

 Untuk polisi maka terikata pada U.U Kepolisian 

 Untuk memenuhi sandang pangannya maka manusia akan mengupayakan 

segala cara dan upayanya untuk berusaha bersaing dalam bursa kerja untuk dapat 

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, ketrampilan serta 

kemampuannya. 

 Hak untuk memenuhi kebutuhannya dalam kapasitasnya sebagai Warga 

Negara Indonesia (WNI) berusaha dipenuhi oleh Negara baik dari segi yuridis formal 

(peraturan) maupun dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu hak 

atas pekerjaan bagi setiap WNI merupakan hak konstitusional yaitu hak yang sudah 

diatur oleh konstitusi Negara kita. Dituangkan dalam undang-undang dasar (UUD) 

1945 dan wajib dilaksanakan oleh Negara. Pengaturan dalam konstitusi ini dapat 

dilihat dalam baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. 
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 Dalam UUD 1945 sebelum anamdemen hal WNI dalam memperoleh 

pekerjaan diatur dalam bab X pasal 27 ayat 2 (dua) diaman berbunyi : “Tiap-tiap 

warga negara berhak ataas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 

 Dalam UUD 1945 sesudah amandemennya, hak WNI untuk mendapatkan 

pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu haknya sebagai WNI yang diatur 

dalam pasal 27 ayat (2) dalam bab X tentang warga Negara dan penduduk dan yang 

kedua adalah hak WNI dalam kedudukanya sebagai manusia yang mempunyai hak-

hak asasi yang diakui oleh dunia internasional. 

 Adapun ada beberapa Pasal UUD 1945 setelah amandemen yang dapat 

dijadikan sebagai dasar WNI untuk dapat mempertegas hak-haknya sebagai seorang 

manusia dalam hubunganya dengan sesama manusia yang berhak mendapat 

pekerjaan dan upah yang layak, antara lain : 

1. Pasal 28 A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya 

2. Pasal 28 D ayat (2) 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

 Dalam rumusan kedua Pasal dalam UUD 1945 telah jelas menyiratkan bahwa 

hak untuk mendapat pekerjaan, penghidupan yang layak dan untuk pemenuhan 
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kebutuhan-kebutuhan dasarnya sudah dijamin oleh konstitusi Negara. Hak-hak 

tersebut adalah hak-hak yang harus segera dipenuhi dan bahkan tidak dapat dikurangi 

ataupun ditunda oleh keadaan apapun seperti yang tercantum dalam Pasal 28 I UUD 

1945 ayat (1) : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun. 

 Perlindungan terhadap masyarakat yang telah bekerja di suatu perusahaan 

juga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena sebagai pihak yang 

membutuhkan seringkali masyarakat itu berada pada posisi yang lemah sehingga 

sudah selayaknya memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, antara lain :1 

1. Perlindungan hak-hak dasar pekerja 

2. Perlindungan atas rasa aman 

3. Perlindungan akan terpenuhinya keadilan 

4. Perlindungan akan kehidupan yang sejahtera, selaras, serasi dan seimbang 

5. Perlindungan upah dan jaminan sosial 

 Jika kita berbicara tentang seorang buruh yang bekerja pada perusahaan-

perusahaan swasta, maka segala bentuk haknya telah dijamin dalam UU 

                                                
 1 Machsoen Ali,”Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi 
Hubungan Industrial Yang Kondusif”,fotokopian untuk perkuliahan hal 1. 
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Ketenagakerjaan sebagai dasar acuan utamanya. Demikianlah pula telah diatur  

syarat-syarat, kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya dan hak yang berhak 

diperolehnya. 

 Namun di sisi lain pekerja atau  buruh juga terikat dengan peraturan 

perusahaan yang menaungi aturan-aturan dalam perusahaan. Menurut Abdul 

Rachmad budiono mengartikan bahwa peraturan perusahaan juga disebut peraturan 

majikan atau juga bisa disebut reglemen perusahaan. Peraturan perusahaan berisi 

tentang syarat-syarat kerja yang berlaku bagi sebagian atau seluruh karyawan buruh 

di perusahaan (majikan) tersebut. Peraturan perusahaan hanya mengikat pekerja 

apabila pekerja secara tertulis menyatakan persetujuan terhadap peraturan tersebut2.  

 Peraturan perusahaan dan perjanjian perburuhan seringkali dianggap sama 

namun pada hakekatnya adalah suatu perjanjian yang berbeda. Peraturan perusahaan 

adalah peraturan yang dibuat secara sepihak dan perjanjian oleh perusahaan 

(majikan), sedangkan perjanjian perburuhan dibuat secara bersama-sama antara 2 

pihak, pengusaha dengan serikat buruh atau pekerja. Perjanjian kerja yang dibuat 

antara pekerja dengan pengusaha yang melandasi adanya hubungan kerja sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 menetukan : “ Hubungan 

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. 

                                                
 2 Abdul Rachmad Budiono,Hukum Perburuhan di Indonesia,Raja Grafindo Persada ,Jakarta 
1995 hal 107 
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 Menurut Imam supomo hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan 

majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana 

buruh menyatakan kesanggupanya untuk bekerja pada majikan dengan menerima 

upah dan majikan menyatakan kesanggupanya untuk mempekerjakan buruh dengan 

membayar upah3 

Pengusaha yang dimaksud menurut pasal 1 angka 5 UU No. 13 tahun 2003 adalah 

sebagai berikut : 

Pengusaha adalah : 

(a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri. 

(b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri  

menjalankan perusahaan bukan miliknya ; 

(c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan diluar wilayah Indonesia  

 Namun atas dasar ratio perlindungan kepada pekerja maka orang lain atau 

badan tempat pekerja itu bekerja diperluas pengertiannya yaitu termasuk pula : 

kepala, pimpinan atau pengurus perusahaan atau bagian perusahaan4. 

                                                
 3 Imam supomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta 1990 hal 53 
 4 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan Airlangga University Press,Surabaya, 2008,hal 56 
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 Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan 

dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian-

perjanjian diperlukan empat syarat : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (“Toesteming Van De Geene De Zich 

Verbinden”) 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 

c. Suatu hal tertentu, 

d. Suatu sebab yang halal 5 

 Hukum ketenagakerjaan yang diterapkan ke dalam Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 mempunyai dua aspek hukum di dalamnya yaitu aspek hukum publik 

dan aspek hukum privat. Dalam aspek hukum publiknya dapat dilihat dengan adanya 

intervensi pemerintah. Aspek hukum privatnya ditunjukkan dengan adanya 

kebebasan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan untuk membuat suatu perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.  

 Suatu hubungan hukum privat tentulah harus memuat asas-asas yang telah ada 

dan berlaku menjadi suatu kebiasaan dalam hukum perdata yang diatur dalam BW, 

seperti : 

a. Asas konsensualisme,  

                                                
 5 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,  RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2006, h.17 
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b. Asas Pacta Sunt Servanda,  

c. Asas Privity of Contract. 

 Asas Konsensualisme adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Arti asas 

konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya 

itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian 

itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah 

diperlukan suatu formalitas6.  

 Pada awalnya hukum perburuhan adalah hukum privat yaitu  : Kedudukan 

antara buruh & majikan punya kedudukan yang sama tapi dalam prakteknya buruh & 

majikan tidak sama, majikan diatas dan buruh di bawah, karena dalam hal posisi 

tawar menawar tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan hukum publik untuk 

menciptakan suatu keseimbangan antara buruh dan majikan yang pada hakekatnya 

melindungi buruh yang posisinya tidak menguntungkan pada waktu berhadapan 

dengan majikan namun dengan tetap memperhatikan kepentingan pengusaha/majikan 

yakni kelangsungan perusahaan. 

Sifat hukum privat yang melekat dalam hal ketenagakerjaan yang ditandai 

dengan adanya perjanjian kerja antar buruh/pekerja dengan majikan. Sedangkan sifat 

hukum publik dari hukum perburuhan dapat dilihat dari adanya sanksi pidana dan 

sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Selain 

itupenetapan tentang upah minimum regional dan upah minimum kabupaten 

                                                
 6 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII, Intermasa, Jakarta, 1990 ), h. 15. 
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menjadikan suatu indikasi bahwa ada ikut campur pemerintah dalam bidang 

ketenagakerjaan. 

 Salah satu masalah perburuhan di lapangan yang sangat berkaitan erat dengan 

hak dan kewajiban seorang buruh adalah masalah pelaksanaan lembur. Pada dasarnya 

lembur itu sering dimaknai sebagai kewajiban seorang pekerja untuk berkerja 

melebihi jam kerja sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan sebagai salah satu runtutan kegiatan dalam ketenagakerjaan.  

 Namun meskipun sebagai konsekuensinya perusahaan harus memberikan 

upah kerja lembur yang pantas kepada buruh dengan memperhatikan keseimbangan 

antara buruh dan majikan. Namun yang perlu diingat bahwa berdasarkan teori 

ketenagakerjaan, lembur adalah hak setiap karyawan.  

 Waktu kerja bagi karyawan sudah ditetukan oleh perturan perundang-

undangan  pada pasal 77 ayat (1) : 

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 satu minggu7. 

                                                
 7 Undang-undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 
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 Lebih dari ketentuan tersebut makan dianggap sebagai kerja lembur yaitu 

“melakukan pekerjaan yang menyimpang dari jam kerja disebut kerja lembur ”8. 

Waktu dan upah lembur bagi para buruh sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. Adapun persyaratan-persayaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha 

yang akan mempekerjakan pekerjanya melebihi waktu kerja pada pasal 78 UU No. 13 

tahun 2003, yaitu : 

a. Ada persetujuan pekerja atau 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 satu minggu 

Pengusaha yang menerapkan kerja lembur kepada pekerjanya berkewajiban untuk 

memberikan upah lembur kepada pekerjanya9. 

 Saat lembur menjadi bermasalah bilamana perkerja menandatangani 

perjanjian tersebut atas dasar “keterpaksaan“. Dikatakan sebagai keterpaksaan disaat 

penandatanganan pengambilan lembur tersebut dibubuhi oleh simbol “loyalitas“ 

kepada perusahaan.  Loyalitas secara tidak langsung akan memberikan “jaminan“ 

akan kelangsungan karir atau pekerjaan mereka dan “loyalitas“ mereka dianggap 

tidak ada apabila mereka (buruh) tidak menandatangani surat perintah lembur. 

                                                
 8 Abdul Rachmad Budiono,Hukum Perburuhan di Indonesia,Raja Grafindo Persada ,Jakarta 
1995 hal 56. 
 9 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 78 ayat (2) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur ENRICO DIDIE KRISNAWAN



 
 

11 
 

 Selaras dengan itu akan muncul kekhawatiran oleh para buruh akan 

kehilangan pekerjaan mereka maka mau tidak mau lebih baik menyetujui permintaan 

perusahaan daripada beresiko kehilangan pekerjaan karena mereka membutuhkannya 

dan disinilah konsep keseimbangan belum benar-benar ditegakkan sepenuhnya. 

Padahal sesuai tujuan pemerintah lewat pembentukan perundang-undangan adalah 

kedudukan kekuatan antara pekerja dan pengusaha itu sama. 

 Hal ini disebabkan karena pengusahalah yang menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi para pekerja, meskipun dengan adanya permintaaan tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh pengusaha untuk menjalankan suatu usahanya yang hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengusaha dan pekerja saling membutuhkan satu sama lain, 

namun dalam kenyataannya di lapangan pekerja adalah pihak yang membutuhkan 

pekerjaan lebih banyak dari pada pekerja yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk 

dipekerjakan di perusahaannya. 

 Dengan alasan masih banyak tenaga kerja lain yang membutuhkan akan 

pekerjaan inilah yang membuat pengusaha mempunyai kecenderungan sifat penguasa 

mutlak terhadap para pekerja, karena pengusaha bisa seenaknya untuk mengganti 

pekerja yang tidak sesuai dengan kehendak pengusaha secara sewenang-wenang 

apabila dianggap loyalitas, kinerjanya tidak memuaskan dan tidak patuh pada 

keinginan perusahaan. 
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 Sebelum masuk pada penentuan  mengenai rumusan masalah, maka terlebih 

dahulu akan diuraikan disini mengenai apa yang dimaksud dengan “Perlindungan 

Hukum” yang merupakan anak kalimat pertama yang dipakai atau dipilih dalam judul 

skripsi ini. Dalam istilah bahasa belanda hukum, kata “perlindungan hukum” acapkali 

disamakan dengan “rechtsbescherming” 10) atau jika dalam bahasa inggris kata yang 

paling sering dipakai adalah “Legal Protection”. 

 Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa dalam arti yang luas, 

perlindungan hukum pada dasarnya dibagai dalam 2 (dua) sifat atau karakter sebagai 

berikut : 

a. Perlindungan Hukum Preventif  Seringkali dimaknai sebagai perlindungn 

hukum dalam arti yang sebenarnya. Biasanya berisi aneka aturan hukum yang 

secara detail menjabarkan hak-hak hukum suatu subjek hukum. Pada dasarnya 

dimaksudkan sebagai suatu bentuk upaya pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran hukum atau perampasan hak terhadap subjek hukum. 

b. Perlindungan Hukum Represif  Perlindungan hukum ini, biasanya berbentuk 

penindakan hukum yang secara konkret dan tegas harus dilakukan terhadap orang 

yang menjadi pelaku pelanggaran hak hukum atas subjek hukum yang lain yang 

telah secara jelas dilindungi hak-haknya 

 

                                                
 10)  Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. 
Surabaya. 1987. h.2. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan di atas, maka dapatlah 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kerja lembur merupakan suatu kewajiban dalam hukum perburuhan di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak dibayar upah 

lemburnya dan pekerja yang menolak melakukan lembur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari disusunnya pembahasan dalam skripsi ini antara lain : 

1. Menambah pengetahuan kepada semua pihak tentang konstruksi hukum 

perburuhan, khusususnya kepada perusahaan dalam menerapkan aturan hukum 

yang ada kepada segenap karyawannya dan juga yang terpenting memberikan 

pemahaman kepada para pekerja atau buruh tentang kedudukan kerja lembur 

dalam kesehariannya menjalankan pekerjaan, apakah lembur itu adalah kewajiban 

pekerja atukah sebagai hak bagi para pekerja 

2. Memberikan pemahaman pada buruh akan hak-hak hukum yang melekat pada 

dirinya sebagai pekerja dan juga memberikan ulasan pada buruh mengenai upaya-

upaya yang dapat mereka tempuh ketika ada hak-hak hukumnya yang dirugikan 

untuk melindungi haknya kalau sampai dipaksa lembur oleh perusahaannya 
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1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Normatif, 

dengan mana penelitian ini menggunakan Ketentuan Hukum Positif atau Peraturan 

Perundang-undangan sebagai acuan yang paling utama untuk menyelesaikan 

permasalahan hukum yang muncul dan telah menimbulkan keresahan dalam realita 

kehidupan di masyarakat. 

Bahwa manakala dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada 

tetap tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang ada, maka sebagai 

karakteristik dari penelitian hukum yang bertipe normatif, si peneliti haruslah 

mengacu kepada azas-azas hukum yang ada (“The Principles of Law”) atau dalam 

bahasa Belanda disebut dengan kata “Beginsel” 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

1.4.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur ENRICO DIDIE KRISNAWAN



 
 

15 
 

Terlebih dahulu haruslah dipegang teguh suatu prinsip bahwa “Kecuali penelitian 

dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum 

tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan” 11  

Mengenai apa yang dimaksud dengan Perundang – undangan itu sendiri telah 

jelas didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 UU R.I No. 10 tahun 2004, bahwa 

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.  

Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan statute adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan 

Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan Legislasi dan 

Regulasi. 

Produk yang berupa beschikking, yaitu  suatu keputusan yang diterbitkan oleh 

pejabat administrasi yang bersifat konkret atau khusus individual dan final, tidak 

dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan 

 

1.4.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 Untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian hukum, ada kalanya 

perlu dipakai pendekatan konseptual. Hal ini dikarenakan selalu saja dijumpai adanya 
                                                

 11 Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008 h. :  96 
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beberapa istilah yang belum terdapat di dalam kaidah definisi pada peraturan 

perundang-undangan yang ada, sehingga Pendekatan Konseptual ini dipakai untuk 

mencarai arti ataupun makna dari istilah yang sedang dibahas dalam skripsi ini. 

 Untuk membangun konsep dalam konteks pendekatan konseptual guna 

menemukan makna dari suatu konsep atau istilah ini, maka peneliti tidak boleh 

bertindak sembarangan. Melainkan haruslah beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum atau juga mungkin bisa saja 

mencari pengertian akan suatu kata dari kamus yang resmi. 

 Salah satau contoh kata yang cukup sulit untuk didefinisikan melalui 

pendekatan perundang-undangan adalah kata ketertiban umum. Sampai dengan saat 

ini belum dapat ditemukan undang-undang yang telah mendefinisikan secara jelas 

tentang apa itu yang dimaksud dengan keteriban umum. Sehinnga untuk menetukan 

pengertian yang paling tepat, perlu dipakai pendekatan konseptual ini. 

1.4.3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam hal ini setiap penelitian di bidang ilmu hukum, bahan sumber yang ada 

akan selalu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut : 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 
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Dalam hal ini Indonesia bukanlah sebagai Negara penganut aliran common law 

sebagai sistem hukumnya, sehingga sumber bahan hukum primer di Indonesia 

tentunya juga bukanlah Yurisprudensi sepertinya misalnya di Negara Inggris. 

Tetapi sebagai bekas tanah jajahan Negeri Belanda, sebagaimana sama halnya 

dengan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, maka Indonesia merupakan 

penganut Civil Law System, sehingga bahan hukum primer dari sebuah Negara yang 

menganut Civil Law System adalah Peraturan Perundang-Undangan. 

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004, peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat 

yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian berdasarkan 

pengertian tersebut, yang dapat dijadikan bahan hukum primer adalah berupa legislasi 

dan regulasi. 

Dengan demikian dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 

adalah: 

a. UU R.I No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

b. UU R.I No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 
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Dalam hal ini haruslah dimengerti terlebih dahulu bahwa, Kegunaan dari bahan 

hukum Sekunder adalah sebagai petunjuk yang membantu mengarahkan langkah 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan tentunya bahan hukum sekunder yang 

paling utama adalah buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum atau artikel-artikel 

hukum yang memiliki relvansi dengan apa yang hendak dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu :  

 Bab 1 yang berisi tentang latar belakang topik permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini dengan mana didalamnya juga terdapat rumusan masalah yang 

diangkat dalam prnyusunan skripsi ini. 

 Bab 2 berisi tentang pembahasan dari rumusan msalah yang pertama, yaitu 

tentang penjabaran mekanisme kerja lembur bagi para buruh atau pekerja dalam 

prespektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Didalamnya juga dimuat penjabaran 

mengenai kedudukan kerja lembur itu sendiri apakah sebagai hak ataukah sebagai 

kewajiban bagi para buruh. 

 Bab 3 merupakan penjabaran dari rumusan msalah yang kedua tentang 

bentuk-bentuk perlindungan hukum serta berbagai bentuk upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh buruh apabila dia sampai menjumpai adanya pelanggaran yang 
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dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat merugikan kepentingannya 

sebagai seorang pekerja. 

 Bab 4 merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan 

saran dari uraian pembahasan rumusan maasalah yang telah diuraikan dlam 

pembahasan, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan sebagai upaya pemecahan 

msalaah atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam bab 1. Sedangkan yang 

dimaksud dengan saran pada dasarnya disusun dengan beranjak dari aneka ragam 

kekuarangan yang banyak dijumpai dalam pemabahsan rumusan masalah. Baik 

kesimpulan atau saran, keduanya sangatlah dbutuhkan untuk menciptakan tata 

pelaksanaan mata rantai sistem operasionalisasi ketenagakerjaan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 
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