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BAB II 

MEKANISME KERJA LEMBUR DALAM HUKUM PERBURUHAN 

DI INDONESIA 

2.1. Hakekat Diperlukannya Kerja Lembur  

 Berbicara mengenai kerja lembur maka kita berbicara tentang suatu keadaan 

dan atau kegiatan bekerja dimana berawal dari pengusaha yang dituntut untuk 

mengejar target produksi untuk meningkatkan output perusahaan di pasaran dimana 

salah satu cara untuk merealisasikan hal itu adalah dengan meminta buruh atau 

pekerja melakukan pekerjaanya di luar jam normal. Normal disini dapat diartikan 

bahwa buruh bekerja lebih lama di dalam suatu perusahaan. Adalah suatu runtutan 

kegiatan bekerja yang lama waktunya menyimpang daripada yang seharusnya. 

 Dalam teori maupun peraturan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan 

sudah diatur tentang perihal kerja lembur tersebut. Namun kerja lembur dalam hukum 

ketenagakerjaan bukanlah hanya mencakup antara permasalahan individu buruh atau 

pekerja dengan pengusaha, disini juga mencakup tentang organisasi buruh, serikat 

pekerja dan asosiasi pengusaha.  

 Pada hakekatnya kerja lembur adalah suatu hak bagi pekerja atau buruh. 

Makna dari hak tersebut adalah pekerja dapat memutuskan dan memilih apakah akan 

melakukan kerja lembur seperti yang dimintakan oleh pengusaha atau majikan. 
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 Seperti yang telah diatur dalam dasar konstitusi Negara Indonesia Undang-

undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 1 (satu) dimana isinya berbunyi : “ Setiap orang 

bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaran, memilih tempat tinggal di 

wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali “. 

 Dari isi dari Undang-undang dasar 1945 tersebut telah jelas tertuang negara 

melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara 

Indonesia sebagai individu yang merdeka untuk memilih pekerjaan yang terbaik 

untuknya sesuai pilihannya. Tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun. 

 Kebijakan permintaan kerja lembur merupakan suatu pilihan oleh perusahaan 

yang memang diperbolehkan menurut perundang-undangan ketenagakerjaan di 

Indonesia karena ada suatu alasan-alasan maupun faktor yang menuntut perusahaan 

meminta para pekerjanya untuk kerja diluar jam kerja normal. 

 Ada beberapa alasan yang mempengaruhi / menyebabkan perusahaan 

meminta atau memerlukan para buruhnya untuk melakukan kerja lembur, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Dinamika perekonomian yang semakin maju dan pesat 

b. Mengejar target produksi yang sudah dicanangkan oleh perusahaan 

c. Memanfaatkan sebaik-baiknya Sumber daya Manusia dari buruh 

d. Ada kesempatan baik dalam pasar yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan 
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e. Sudah menjadi kebiasaan atau budaya dalam internal perusahaan 

 Bagi buruh pun, penerapan kerja lembur juga mempunyai “advantage” yang 

bagus bagi buruh. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain : 

a. Ada pemasukan lebih kepada buruh berupa upah dari hasil kerja lembur tersebut 

b. Buruh dapat memaksimalkan masa produktifnya untuk mencari penghasilan 

tambahan. 

 Akan tetapi kerja lembur bisa diterapkan kepada karyawan suatu perusahaan 

apabila telah ada persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis ataupun lisan. 

Dengan implikasi bahwa pengusaha berkewajiban memberikan upah ekstra kepada 

karyawan yang telah melakukan kerja lembur sesuai dengan amanat perundang-

undangan dan sebagai penghargaan bagi pekerja yang telah melakukan kegiatan di 

luar jam kerja standar. Apabila pekerja tidak menghendaki maka tidak dapat 

dipaksakan kepada pekerja tersebut untuk melakukan kerja lembur. 

 

2.2. Pengaturan Waktu Lembur Kerja  

 Di dalam konsep teori kerja lembur, meskipun para pihak sudah menyepakati 

adanya kegiatan lembur sesuai salah satu syarat pelaksanaannya yang ada dalam 

Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat 1 ( satu ) huruf a, namun disini 

peraturan perundang-undangan tetap memberikan batasan kepada para pihak untuk 

melakukan kegiatan lembur tersebut. Ini dimaksudkan agar ada perlindungan 
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terhadap pekerja yang notabene adalah pihak yang membutuhkan pekerjaan yang 

berpotensial ada eksploitasi berlebihan dari para pengusaha yang mempekerjakan 

mereka terhadap sumber daya para pekerjanya. Potensi-potensi yang dianggap 

merugikan pekerja itulah yang coba untuk dibentengi oleh pemerintah melalui 

Undang-undang ketenagakerjaan dan sekaligus memberikan kesejahteraan dan 

kesehatan pekerja atau buruh.  

 Dalam Undang-undang tersebut pada bab X, jam kerja normal atau standar 

diatur Pasal 77 ayat 2 ( dua ) yaitu : 

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 “. 

 Diluar teknis pelaksanaan tersebut disebut kerja lembur dimana pengusaha 

hanya dapat memperkerjakan pekerja atau buruh sesuai Pasal 78 ayat 1 ( satu ) huruf 

b yang berbunyi : “ Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak  3 ( tiga 

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

 Akan tetapi pengaturan waktu kerja pada pengaturan Pasal 77 ayat (2) tidak 

serta merta belaku untuk semua bidang usaha. Ada beberapa sektor usaha yang secara 

yuridis diperbolehkan untuk menyimpangi substansi yang ada pasal tersebut. Ini 

dijelaskan pada bunyi Pasal 77 ayat 3 ( tiga ) Undang-undang ketenagakerjaan : “ 
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Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ( dua ) tidak berlaku bagi 

sector usaha atau pekerjaan tertentu “. Adapun yang dimaksud sektor usaha atau 

pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas 

pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal ( laut ) 

atau penebangan hutan12. Ini didasarkan pada Keputusan Menakertrans No.234 tahun 

2003 dengan ratio penyebabnya adalah karena kondisi geografis dan jenis produk 

yang dihasilkan tidak dapat memenuhi pola seperti yang disyaratkan pada Undang-

undang Ketenagakerjaan. Perbedaan pada jam kerja otomatis mempengaruhi pada 

perhitungan waktu kerja, waktu lembur,waktu istirahat dan cuti 13.  

 Dengan demikian, perlu benar-benar ditekankan dan dipahami bahwa 

penerapan pola kerja terhadap buruh atau tenaga kerja melebihi batas waktu 

maksimum yang diamanatkan oleh peraturan sebagaiman tersebut di atas haruslah 

digolongkan sebagai kerja lembur. 

 

2.3. Tata Cara  Kerja Lembur 

 Ada tata cara atau prosedur yang harus diikuti oleh para pengusaha apabila 

hendak melakukan permintaan lembur wajib. Peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh pemerintah dengan wujud Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 

                                                
 12 Penjelasan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 77 ayat 3 ( tiga ) 
 13 Much Nurachmad  ST, M. Hum, Cara menghitung upah pokok, upah lembur, pesangon & 
dana pensiun, Visimedia, Ciganjur Jagakarsa hal 25 
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tahun 2003 mengatur mekanisme tersebut. Ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi 

pedoman dalam menerapkan kerja lembur, yaitu pada ketentuan pasal 78 ayat 1 (satu) 

yakni : 

 Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan 

 Persetujuan buruh adalah salah satu syarat utama pemberlakuan kerja lembur 

kepada buruh. Setuju (consensus) adalah dasar dari adanya suatu perikatan. 

Tercermin dari pada Bab I buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 

1 Pasal 1233 yang berbunyi : “ Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena 

Undang-undang “. Buruh mempunyai hak sebagai individu yang merdeka yang 

dijamin oleh konstitusi UUD 1945 untuk bebas memilih dan membuat perjanjian 

ataupun perjanjian kerja dalam bahasan skripsi ini dengan siapapun,termasuk dengan 

pengusaha. Perjanjian kerja adalah sebagai titik awal pelaksanaan kerja lembur oleh 

buruh.  

 Perjanjian kerja mencakup dengankegiatan kerja lembur oleh pekerja yang 

ditandai dengan adanya surat perintah lembur tertulis (SPL) dari perusahaan kepada 

pekerja. Melalui penandatanganan atas surat perintah lembur ini maka ini berarti 

pekerja atau buruh yang bersangkutan sudah menyetujui untuk melakukan kerja 

lembur seperti yang dimintakan pengusaha tersebut. Dibuat dalam bentuk daftar 

pekerja yang bersedia bekerja lembur, berisi tanda tangan pengusaha dan pekerja 

yang bersangkutan untuk melakukan lembur. Kesepakatan dalam melakukan kerja 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



 
 

26 
 

lembur dapat juga dilakukan antara serikat buruh dan pengusaha. Bentuk perjanjian 

ini dinamakan sebagai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Perjajian Kerja Bersama yang muncul akan menimbulkan suatu hubungan hukum 

tertentu yang mengikat para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dan 

pengusaha. Penandatanganan tersebut berimplikasi bahwa pekerja mempunyai 

kewajiban lebih lama untuk bekerja dan tidak dapat lagi mengingkari kewajiban itu 

karena secara yuridis seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata pasal 1338 yang berbunyi : “ Semua persetujuan yang dibuat dengan Undang-

undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. Ini berarti 

para pekerja terikat oleh suatu perikatan yang mereka buat sendiri dan merupakan 

suatu Undang-undang tersendiri bagi para pihak yang membuatnya asalkan perikatan 

itu sesuai dengan Undang-undang (tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang 

telah ada) terlebih disini adalah pasal 1320  tentang syarat sahnya persetujuan atau 

perjanjian. 

 Adapun substansi yang dicantumkan dalam daftar tersebut adalah nama 

pekerja yang melakukan kerja lembur beserta lamanya waktu pelaksanaan kerja 

lembur. Di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pun telah diatur syarat sah 

adanya perjanjian kerja pada Pasal 52 ayat 1 (satu) yang berbunyi : 

Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

1. Kesepakatan kedua belah pihak; 
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2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak betentangan umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku “ . 

 Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 

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

 Meskipun syarat pertama kerja lembur yaitu adanya kesepakatan pengusaha dan 

buruh sudah tercapai dengan adanya penyetujuan dan ditandatangani oleh pekerja 

atau buruh dengan akibat bahwa pengusaha bisa menerapkan kewajiban pembebanan 

kerja lembur akan tetapi bukan berarti para pengusaha bisa memberikan jam kerja 

lembur yang tidak terbatas kepada pekerja. Ada pembatasan Pengaturan pembatasan 

waktu kerja lembur ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada buruh agar tidak dirugikan kepentingannya oleh 

pengusaha. Terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan waktu lebih banyak dari 

ketentuan diatas, Djumialdji mengemukakan : 

 “Dalam hal mana pada suatu waktu atau biasanya pada tiap-tiap waktu 

 atau dalam masa yang tertentu ada pekerjaan yang bertimbun-timbun 

 yang harus lekas diselesaikan, oleh dijalankan pekerjaan dengan 

 menyimpang dari waktu kerja 7 (tujuh) jam seahri dan 40 (empat puluh)  
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 jam seminggu akan tetap waktu kerja tidak boleh lebih dari 54 (lima  puluh 

 empat) jam seminggu “14 

 Akan tetapi sama seperti dengan kebijakan pengaturan waktu kerja pasal 77 

ayat 2 (dua), pengaturan ini pun tidak bisa serta merta diaplikasikan dianggap sama. 

Ada pengecualian terhadap semua sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan pengusaha 

berhak meminta waktu kerja lembur diluar peraturan maksimal. Ini sudah ditentukan 

oleh pemerintah lewat Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 78 

ayat 3 (tiga).  

 Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu adalah sama seperti 

penjelasan pasal 77 ayat 3 Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu misalnya pekerjaan 

di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak 

jauh, pekerjaan di kapal (laut) atau penebangan hutan. 

 Namun disini sekali lagi pemerintah melalui peraturan perundang-

undangannya tidak mengatur secara rinci berapa jam maksimal kerja lembur yang 

bisa dterapkan bagi usaha-usaha tertentu. Pengaturan yang tertuang dalam Kepmen 

No. 234 Tahun 2003 hanya mengatur jam kerja dalam suatu periode masa kerja 

tertentu dan upah lembur pada jam-jam tertentu. 

 

                                                
 14 Djumialdji, op. Cit hal 56 
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2.4. Kewajiban Pengusaha atas Buruhnya yang Melaksanakan Lembur 

 Lembur atau yang biasa disebut sebagai kerja lembur timbul setelah adanya 

consensus dari kedua belah pihak yaitu pengusaha dan buruh atau pekerja. Akan 

timbul hak dan kewajiban diantara para pihak, pengusaha sebagai pihak yang 

mempekerjakan dan pekerja atau buruh sebagai pihak yang dibebani kewajiban. 

Masing-masing harus mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya.  

 Ada pula kewajiban-kewajiban pengusaha apabila mempekerjakan pekerja 

selama waktu kerja lembur. Perusahaan adalah berkewajiban untuk :  

a. Membayar upah lembur 

b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya 

c. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1400 kalori apabila 

kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih, yang tidak boleh diganti 

dengan uang. 

2.4.1. Membayar Upah Lembur 

 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 15 

menentukan : “ Hubungan kerja adalah hubungan antara penguasaha dengan pekerja 

atau buruh berdasarkan perjanjian buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah “. Upah ditempatkan sebagai dasar 
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kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan tepat pada 

waktunya karena para pekerja melakukan pekerjaan untuk pengusaha dan bukan 

bekerja untuk dirinya sendiri. Inilah sebab hubungan ini disebut hubungan kerja. Dan 

hubungan kerja yang mengharuskan pengusaha untuk membayar upah. Diatur dalam 

KUH Perdata pasal 1602 yang telah menentukan “ Majikan wajib membayar upah 

buruh pada waktu yang ditentukan “.  

 Upah adalah salah satu hal yang harus ada dan tertulis dalam perjanjian kerja 

antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-

undang Ketenagakerjaan. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 

kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan atau dinilai 

dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-

undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara penguasaha dengan 

tenaga kerja.15.  

 Pemberian upah yang layak kepada buruh atau pekerja juga telah diatur dalam 

bidang Ketenagakerjaan. Dalam kerangka pengupahan nasional, Indonesia telah 

memiliki aturan dan perangkat  pengupahan yang merupakan embrio bagi upah layak 

yang terdeiri atas Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2005. Sedangkan dalam 

Undang-undang Ketenagakerjaan pengaturan Pasal 1 angka 30 disebutkan bahwa : “ 

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang ditaerima dan dinyatakan dalam bentuk 

                                                
 15 Abdul Rachmad Budiono,Hukum Perburuhan di Indonesia,Raja Grafindo Persada ,Jakarta 
1995, hal 56 
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uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada oekerja atau buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.  

 Penambahan jam kerja kepada pekerja atas dasar kebijakan perusahaan dan 

dengan persetujuan dari pekerja atau buruh maka membuat pengusaha sebagai 

pemberi kerja harus memberikan upah tambahan yang disebut upah lembur kepada 

pekerja sebagai pihak yang melaksanakan kerja lembur. Yang dimaksud dengan upah 

lembur ialah upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja 

karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam 

dan hari kerjanya yang diperjanjikan atau pada hari istirahat minggu, atau pada hari 

besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tata cara penghitungan upah 

lembur harus mengikuti tata cara sebagai berikut : 

a. Penghitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan 

b. Cara menghitung upah satu jam adalah 1/173 kali upah dalam sebulan 

 Angka 1/173 merupakan angka yang telah pasti (fix) dimana telah ditetapkan 

pemerintah sebagai wujud kebijakan hukum publiknya terhadap bidang 

ketenagakerjaan. Ini lebih rinci diatur dalam Kepmenakertrans No. 102 tahun 2004.  

Berikut ini cara2 menghitung upah lembur16 : 

                                                
 16 Much Nurachmad  ST, M. Hum, Cara menghitung upah pokok, upah lembur, pesangon & 
dana pension, Visimedia, Ciganjur Jagakarsa hal 27 - 32 
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i. Jika upah pekerja dibayar secara harian maka penghitungannya menjadi seperti 

berikut : 

 Bagi pekerja yg bekerja 6 hari kerja dalam satu minggu maka upah satu hari 

dikalikan 25 ; dan 

 Bagi pekerja yg bekerja 5 hari kerja dalam 1 minggu maka upah satu hari 

dikalikan 21. 

ii. Jika upah dibayar berdasarkan satuan hasil maka,upah 1 (satu) bulan adalah upah 

rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. 

iii. Dalam hal pekerja bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah sebulan 

dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh 

lebih rendah dari upah minimum setempat. 

iv. Jika upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dasar pnghitungan upah 

lmbur adalah 100% dari upah. 

v. Jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap tetapi 

apabila jumlah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap lebih kecil dari 75 

% keseluruhan upah, dasar perhitungan upah lembur adalah 75 % dari 

keseluruhan upah. 

vi. Jika kerja lembur dilakukan saat hari kerja maka penghitungan upah lemburnya 

adalah sebagai berikut : 

 Satu jam pertama dibayar upah sebesar satu setengan kali upah satu jam. 

 Setiap jam berikutnya dibayar upah 2 kali upah 1 jam. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



 
 

33 
 

vii. Jika kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur   

       resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja, 40 jam seminggu maka    

 penghitungan upahnya sebagai berikut : 

 Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) 

kali upah dalam 1 (satu) jam, jam ke 8 (delapan)  dibayar 3 (tiga) kali upah 1 

(satu) jam, serta jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar empat kali 

upah 1 (jam) ; dan 

 Jika hari libu resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah   

 lembur lima jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah 1 (satu) jam, jam ke 6 

 (enam) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 7 (tujuh) 

 serta ke 8 (delapan) dibayar 4 (empat) kali upah 1  jam). 

viii. Jika kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur 

resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu, perhitungan 

upah kerja lembur untuk delapan jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah 1 (satu) 

jam, jam ke 9 (Sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah 1 (satu) jam dan jam ke 10 

(sepuluh) serta jam ke 11 (sebelas) dibayar 4 (empat) kali upah satu jam. 

 Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, yang 

berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pegawai pengawas 

Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Salah satu pihak yang tidak dapat menerima 

penetapan dimaksud, dapat meminta penetapan ulang kepada pegawai pengawas 

Ketenagakerjaan di Provinsi. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang 
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besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten 

atau Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang sama, yang berwenang menetapkan besarnya 

upah lembur adalah pegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Apabila salah satu 

pihak tidak dapat menerima penetapan di tingkat Provinsi, dapat meminta penetapan 

ulang kepada pegawai pengawas Ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja. 

 Apabila terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada 

perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi, yang berwenang menetapkan 

besarnya upah lembur adalah pegawai pengawas Ketenagakerjaan Pusat17. Namun ini 

tidak dapat diberlakukan bagi pekerja dengan tanggung jawab sebagai pemikir, 

perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang pekerjaanya tidak 

dibatasi waktu kerja18. Berdasarkan pasal 4  ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Kepmen 

102/VI/2004 telah memberikan pengaturan-pengaturan yang melarang pemberia upah 

lembur kepada golongan jabatan tertentu dengan ratio legisnya dikarenakan pada 

pekerja dengan golongan-golongan tertentu telah mendapatkan insentif atau 

tunjangan atas jabatan dan pekerjaan mereka. 

 

2.4.2. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya 

 Dalam pelaksanaan kerja di hari biasa dilarang untuk mempekerjakan pekerja 

diluar batas kemampuannya dan dalam menerapkan kerja lembur pun juga diatur 

sama oleh pemerintah lewat peraturan perundang-undangan. Istirahat pun juga 

                                                
 17 Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 
 18 Much Nurachmad  ST, M. Hum, Cara menghitung upah pokok, upah lembur, pesangon & 
dana pensiun, Visimedia, Ciganjur Jagakarsa hal 32 
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merupakan hak bagi setiap pekerja di saat melakukan aktivitasnya untuk bekerja 

untuk pengusaha. Dasar konstitusi kita UUD 1945 di dalam Pasal 28 D menyebutkan 

: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang 

adil dan kayak hubungan kerja “. Ini secara eksplisit dapat diterjemahkan bahwa 

selain mendapatkan Imbalan atau upah dari pekerjaan yang telah atau akan mereka 

lakukan, pekerja atau buruh juga berhak mendapat perlakuan yang adil dan layak 

yaitu tanpa diskriminasi dan layak sebagai manusia diamana manusia tidak bisa 

dieksploitasi secara berlebihan. 

 Manusia sebagai makhluk yang merdeka yang dijamin oleh Negara 

mempunyai sumber daya yang terbatas. Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan 

agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya 

ditujukan terhadap majikan yang hendak memeras tenaga, tetapi juga ditujukan 

terhadap pekerja itu sendiri yang hendak memboroskan tenaganya dengan tidak 

mengindahkan kekuatan jasmani dan rohainya19. 

 Waktu kerja sangat erat hubungannya dengan waktu istirahat. Waktu kerja 

selama tujuh jam sehari tidak boleh digunakan secara terus menerus. Setelah tenaga 

kerja melakukan pekerjaan secara terus menerus, harus diadakan waktu istirahat 

(waktu istirahat). Waktu istirahat ini sedikit-dikitnya harus setengah jam lamanya dan 

tidak termasuk 7 atau 6 jam tersebut diatas20. Didalam peraturan Undang 

Ketenagakerjaan pun juga diatur secara jelas dan sistematis mengenai jam waktu 

                                                
 19 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan Airlangga University Press,Surabaya, 2008,hal 55 
 20 Ibid hal 62 
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istirahat, tertuang pada Pasal 79 ayat 1 (satu) yaitu : “ pengusaha wajib memberi 

waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh “. Tentang rincian waktu istirahat 

sebagaimana pada pasal 79 ayat 1 tersebut  diatur dalam Pasal 79 ayat 2 (dua) huruf a 

dan b, yaitu : 

a. “ Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 

selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk 

jam kerja “ 

b. “ Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu “ 

 Bentuk perlindungan terhadap buruh perempuan juga telah diakomodir dalam 

peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Pasal 83 yang berisi : “ pekerja atau 

buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan 

sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja 

“. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja akan hari istirahat juga lebih dilindungi 

lagi oleh pemerintah melalui penjaminan upah saat menjalani hari istirahat. Ini 

terdapat dalam rumusan Pasal 84 yang menentukan : “ setiap pekerja atau buruh 

yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 

(dua) huruf b, c, dan d, pasal 80, dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh “. Selain 

itu setiap pekan harus diadakan minimal satu hari istirahat. Hari istirahat minguan 

ini tidak usah jatuh pada hari minggu (ahad)21. Kewajiban untuk memberikan 

istirahat dalam kegiatan kerja lembur apabila ada pada kondisi pekerja melakukan 
                                                
 21 Ibid hal 62 
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lembur lebih dari 3 jam. Maka ini menganut prinsip pasal 79 ayat 2 (dua) dimana 

setelah 4 jam melakukan pekerjaan, maka berhak diberikan istirahat yang dimana itu 

tidak termasuk dalam jam kerja. Namun apabila jam kerja lembur tersebut kurang 

dari 3 jam, maka keadaannya menjadi tidak ada penambahan jam istirahat kepada 

pekerja. 

 

2.4.3 Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 

1400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam 

atau lebih, yang tidak boleh diganti dengan uang 

 Berbicara tentang kesejahteraan maka dapat menilik dari Pasal 1 Undang-

undang Ketenagakerjaan ayat 31 (tiga puluh satu) yaitu : “ Kesejahteraan Pekerja atau 

buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah 

dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja 

yang aman dan sehat “. 

 Sudah menjadi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan 

makan dan minum. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh majikan terhadap majikan 

apabila mempekerjakan para pekerjanya, terlebih lagi saat pelaksanaan kerja lembur. 

Kerja lembur merupakan penyimpangan atau penambahan jam kerja dari jam atau 

hari yang seharusnya. Ini tentu berakibat akan mengancam kesehatan jasmani dan 

rohani dari pekerja. Hal-hal seperti ini yang rawan untuk tidak diindahkan oleh 
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pengusaha karena ini berarti ada penambahan biaya produksi perusahaan selain 

pemberian upah lembur yang tentunya lebih besar dari pada upah kerja hari biasa. 

 Pekerja pun mempunyai sumber daya yang terbatas yang tidak dapat 

digunakan secara terus menerus. Pemberian makanan dan minuman dalam jumlah 

tertentu didasarkan kepada perkiraan asupan gizi yang dibutuhkan selama masa kerja 

lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih. Perlindungan akan kesejahteraan pekerja atau 

buruh sangat diperhatikan oleh pemerintah melalui pengaturan Bab X tentang 

Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan di dalam Undang-undang 

Ketenagakerjaan. 

 Dan aturan-aturan dalam Undang-undang ini terlebih dalam Pasal 87 bagian 

Penjelasan menegaskan bahwa pewajiban untuk mengadakan pengaturan yang 

sistematis dalam sistem manajemen perusahaan mengenai keselamatan dan 

kesehatan, dimana lengkapnya penjelasan tersebut berisi sebagai berikut : “ Yang 

dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan  kerja adalah 

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi 

struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, 

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 

pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya 

tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif “. 
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