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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK 

DIBAYAR UPAH LEMBURNYA DA PEKERJA YANG MENOLAK 

MELAKUKAN LEMBUR 

 

3.1. Upaya Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Dibayarkan Upah Lemburnya 

 Sebagaimana telah dijabarkan pada bab yang terdahulu bahwa, salah satu hak 

yang wajib diperoleh buruh yang telah bersedia melakukan kerja lembur adalah dia 

harus mendapatkan upah tambahan di luar gaji yang dia terima secara rutinitasnya. 

 Pada keadaan tertentu, terjadi beberapa kasus dimana buruh yang  dalam 

perspektif hukum seharusnya dikategorikan telah melakukan kerja lembur karena 

telah bekerja di luar jam kerja maksimum yang diatur oleh undang-undang. namun 

pihak perusahaan tidak menganggapnya sebagai lembur dan pada gilirannya 

perusahan juga sampai hati pula untuk tidak membayar upah khusus pelaksanaan 

lembur bagi buruhnya. 

 Dalam keadaan yang telah sangat merugikan dirinya ini, tentunya konstruksi 

hukum positif yang ada juga telah memberikan perlindungan hukum bagi buruh yang 

menderita karena hak-hak nya dilanggar oleh perusahaan tempatnya bekerja.  
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 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dengan disertai beberapa dasar 

atau payung hukum yang jelas, bahwa kedudukan kerja lembur itu pada dasarnya 

adalah hak pekerja. artinya, pekerja tidak boleh sedikitpun dipaksa untuk mau 

melakukan kerja lembur. 

 Dengan keadaan demikian, tentunya karena secara hukum pekerja 

diperbolehkan untuk menolak kerja lembur dan di sisi lain pekerja acapkali 

dihadapkan pada keadaan manajemen pabrik yang pada kebutuhan kerja ekstra. 

Sehingga pada saat yang bersamaaan, rentan terjadi keadaan di mana buruh 

sebenarnya sangat ingin menolak untuk lembur namun secara kontradiktif 

manajemen perusahaan acapkali melakukan berbagai cara yang dapat dikategorikan 

sebagai penekanan terhadap buruhnya 

 Dalam keadaan demikian, tentunya mutlak dibutuhkan aturan aturan hukum 

yang jelas untuk melindungi hak-hak buruh yang menolak melakukan lembur. 

Tuntutan keadaan ini rupanya telah diakomodir dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan menyatakan bahwa hak-hak buruh yang menolak 

melakukan lembur. 

 Berdasarkan aturan hukum yang ada, buruh-buruh yang telah melakukan kerja 

lembur namun tidak diberikan upah lembur oleh pihak perusahaan, dapat melakukan 

beberapa langkah atau upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. upaya-upaya 

hukum yang dapat ditempuh itu antara lain : 
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3.1.1. Mengadukan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. 

 Mengenai eksistensi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ini telah diatur 

letanya dalam bab XIV tentang Pengawasan pada Undang-undang R.I No. 13 tahun 

2003. Di dalam pasal 176 telah dinyatakan : 

 “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 

 ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna 

 menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan” 

 Jika mengacu pada bunyi pasal tersebut, artinya ada pegawai negeri sipil, 

yang kalau di daerah biasanya berasal dari dinas tenaga kerja yang ditunjuk oleh 

pemerintah unuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang R.I No. 

13 tahun 2003. 

 Dengan mengacu pada pengaturan tersebut, maka sejatinya buruh dapat 

melaporkan pada pegawai pengawas ketenaakerjaan tersebut apabila para buruh yang 

bersangkutan menjumpai ada kebijakan atau sikap manajemen perusahaannya yang 

bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan dalam undang-undang R.I. No. 13 tahun 

2003 

 Ada suatu pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi pegawai pengawas 

ketenagakerjaan itu tak ubahnya sekedar penegak hukum nisbi atau penegak hukum 

yang samar. Dikatakan samar, ialah karena pegawai pengawas ketenagakerjaan itu 
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pada konstruksi awal, nampaknya hendak diposisikan sebagai aparat yang bertugas 

menjamin tetap tegaknya pelaksanaan ketenagakerjaan agar sesuai undang-undang. 

Namun di sisi lain, karena karakternya yang melekat sebagai pegawai negeri sipil 

biasa, maka dia tidak diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penindakan 

atau penertiban apabila nyata dijumpai adanya pelanggaran atas ketentuan 

ketenagakerjaan. 

 Jika mengambil tindakan tertentu untuk menertibkan pelanggaran saja, 

pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak diperbolehkan, maka jelaslah bahwa 

pegawai pengawas ketenagakerjaan ini tidak mungkin dapat menjatuhkan sanksi yang 

tegas dan berat terhadap para pelanggar berbagai ketentuan yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan. 

 Dalam keadaan demikian, jelas nampak bahwa tugas pokok dan fungsi 

pegawai pengawas tenaga kerja acapkali berjalan tidak efektif karena hanya diberikan 

kewenangan yang sangat terbatas untuk mengawal pelaksanaan sistem ketenagerjaan 

di Indonesia agar berjalan sesuai dengan relnya. 

 Pegawai pengawas ketenagakerjaan, juga tidak mungkin dapat menjatuhkan 

sanksi-saknsi pidana karena dia tidak bisa mengambil posisi sebagai aparat penegak 

hukum pidana yang memiliki kewenangan pro justitia. Lebih dari itu, pegawai 

pengawas ketenagakerjaan juga tidak bisa serta menjatuhkan sanksi administratif, 

sekalipun sejatinya penegakan hukum adminisrasi Negara adalah domain atau ranah 
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kewenangan pemerintah dengan mana pegawai negeri sipil adalah termasuk di 

dalamnya. dengan demikian, tetap saja masih ada juga kelemahan jika para buruh 

memilih untuk mengadukan nasib dan haknya yang dilanggar perusahaan tempatanya 

bekerja kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

3.1.2. Mengadukan Perusahaannya agar Dilakukan Penyidikan Secara 

Pidana 

 Ada suatu pasal dalam Undang-undang R.I No 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pasal 78 (2) yang menyatakan bahwa : 

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar kerja lembur” 

 Kemudian, apabila sampai terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal 78 ayat (2) 

tersebut, maka haruslah ditautkan pada pengaturan pasal 187 ayat (1) yang dalam bab 

XVI menyatakan : 

“Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 (2) pasal 

44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal, 

pasal 78 (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (3), dan pasal 144, 

dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” 
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 Dengan mengacu pada keadaan di atas, jelaslah bahwa ternyata dalam 

konstuksi hukum positif hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan di 

Indonesia, perbuatan pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur para 

buruhnya telah ditempatkan atau dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. 

 Kaitannya dengan buruh sebagaimana dibahas dalam skripsi ini, maksud 

ketentuan yg ada dalam pasal 78 ayat (2) juncto pasal 187 ayat (1) sejatinya dapat 

dijadikan sebagai celah hukum yang bisa dipergunakan oleh buruh untuk 

memperjuangkan hak hukumnya berkenaan dengan sangkaan pelanggaran masalah 

lembur yang dilakukan oleh pihak perusahaa tempatnya bekerja. Buruh dapat 

mengadukan perusahaan tempatnya bekerja kepada penyidik yang berwenang.  

 Hanya saja, ada sedikit catatan perlu dikemukakan ketika mengkaji ketentuan 

yang diatur dalam bab XV tentang penyidikan . Dalam Pasal 182 ayat (1) Undang-

undang R.I No 13  tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah secara tegas dinyatakan  

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai 

pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai 

negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ 

 Dari substansi pasal 182 ayat (1) itu, dapatlah diketahui bahwa ternyata ada 

dua pihak yang dapat menjadi penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan itu. 

Penyidik yang pertama tentunya adalah polisi negara Republik Indonesia, 
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sebagaimana proses penyidikan pada umumnya. Pihak kedua yang dimungkinkan 

menjadi penyidik adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan.  

a) Penyidik dari Kepolisian 

  Karena dikatakan sebagai tindak pidana, maka tentunya menjadi ranah 

kewenangan bagi aparat penegak hukum dalam konteks hukum acara pidana untuk 

dapat meminta pertanggung jawaban pelaku.  

 Secara mendasar telah diketahui bersama bahwa aparat hukum yang dimaksud 

dalam konteks Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diaur dalam Undang-undang 

R.I No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah polisi sebagai penyelidik 

dan penyidik perkara pidana, jaksa selaku penutut umum maupun hakim di 

pengadilan yang akan memutuskan penyelesaian perkaranya.   

 Dari langkah kepolisian inilah, kemudian akan dilakukan pembuktian awal 

termasuk menentukan siapa-siapa saja tersangka yang layak diajukan ke persidangan. 

sehingga kalau buruh ingin menjerat perusahaannya dari sisi pemidanaan dikarenakan 

perusahaan tidak menjalankan untuk membayar upah kerja lembur, maka buruh harus 

melakukan pengaduan secara resmi pada pihak kepolisian untuk kemudian polisilah 

yang akan berusaha menerapkan pasal 78 ayat (2) juncto pasal 187 ayat (1) dan 

menggiring perkara itu agar pelakunya  menjadi layak dimintai pertanggungjawaban 

pidana. 
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b) Penyidik dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPNS) 

 PPNS juga diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas 

suatu perkara yang disinyalir mengandung tindak pidana bidang ketenagakerjaan. 

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam 182 ayat 2, sebagai 

berikut : 

a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana di bidang ketenagakerjaan; 

c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

d) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam 

perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

e) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak 

pidana di bidang ketenagakerjaan; 

f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



 
 

47 
 

g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 

membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

 Dengan demikian jelaslah bahwa, karena memiliki kewenangan secara 

atribusi sebagai penyidik, maka para buruh yang menjadi korban atas sangkaan tindak 

pidana yang dilakukan oleh manajemen perusahaannya, dapat juga melakukan 

pengaduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pegawai 

pengawas ketenagakerjaan yang telah diberikan kewenangan khusus. 

 Hanya saja perlu diberikan catatan bahwa langkah upaya hukum ini dari sudut 

pandang akademis adakalanya tidak selalu dapat menguntungkan kepentingan buruh. 

harus dipahami bahwa ketika proses pemidanaan berjalan, maka secara otomatis 

pihak yang menjadi leading sector diperusahaan itulah yang akan terjerat pidana. 

Dengan demikian ketika leading sector terjerat pidana, sangat besar kemungkinan 

jalannya perusahaan menjadi tidak normal dan pada gilirannya buruh tetap juga dapat 

dirugikan. 

 Lebih dari pada itu perlu juga dipahami secara proporsional bahwa, kalaupun 

pihak leading sector itu dijatuhi pidana denda maka uang denda yang diterima apa-

apa itupun juga tidak akan pernah masuk pada kantong buruh.  

 Buruh tidak akan menerima apa-apa dari pidana denda, karena sudah sangat 

jelas bahwa denda yang dibayarkan oleh seorang terpidana itu keseluruhannya harus 
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dimasukkan atau disetorkan kepada kas Negara dan tidak dapat diterimakan kepada 

korban tindak pidana yang bersangkutan.  

 Hal ini sejalan dengan hakekat hukum pidana sebagai hukum public dan 

bukan sebagai hukum private. Dengan demikian lebih baik kita menempatkan proses 

pemidanaan ini sebagai upaya hukum yang paling terakhir (ultimum remidium). 

Sepanjang upaya-upaya lain masih mungkin untuk dilakukan demi membela hak-hak 

buruh maka rasanya lebih bijak dan lebih baik apabila kita menghindari pemidanaan 

itu dan mencari cara penyelesaian lain yang lebih elegan serta memenuhi kaidah win-

win solution. 

3.1.3. Menyelesaikan masalah di Pengadilan Hubungan Industrial 

 Sebagaimana telah diketahui bersama pengadilan hubungan industrial adalah 

sebuah lembaga baru dalam dunia hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengadilan 

Hubungan Industrial lahir sebagai konsekwensi dari disahkannya Undang-undang R.I 

Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial. 

 Dalam pasal 56 undang-undang ini, yang pada pokoknya mengatur tentang 

kompetesi absolute Pengadilan Hubungan Industrial telah jelas menyatakan  

menyatakan, P.H.I bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : 

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 
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c. Di tingkat petama mengenai perselisihan P.H.K.; 

d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / 

serikat buruh dalam satu perusahaan 

 Lebih lanjut perlu ditekankan dulu bahwa, pengajuan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial haruslah dipandang sebagai upaya yang paling terakhir dalam 

menyeleseaikan perselisihan perburuhan.  

 Nampak dari beberapa pasal yang akan dijabarkan satu persatu yang 

menekankan keharusan menjalankan beberapa proses perundingan sebagai proses 

pendahuluan yang wajib terlebih dahulu ditempuh sebelum memilih untuk 

menyelesaikan melalui P.H.I, beberapa proses perundingan itu antara lain : 

a. Perundingan Bilateral 

 Mengenai hal ini dapatlah dilihat ketentuan yang tertera dalam pasal 3 ayat (1) 

Undang-undang R.I Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan 

Industrial, yang menyatakan : 

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu 

melalui perundingan biparit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” 
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 Perundingan bipartit yang dimaksud dalam hal ini, adalah dengan 

melaksanakan perundingan 4 (empat) mata antara pihak buruh dengan pihak 

perusahaan / pengusaha.   

 Ratio legis yang mendasari pengaturan diwajibkannya perundingan bipartit 

sebelum bersidang di Pengadilan Hubungan Industrial adalah untuk mencapai jalan 

keluar yang sifatnya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sedang 

berselisih faham (win-win solution). Dari berbagai literature mengenai penyelesaian 

sengketa alternatif, pola penyelesaian melalui perundingan bilateral ini acapkali lebih 

dikenal dengan istilah negosiasi 

 Keadaan yang demikian, akan sangat sulit tercapai apabila perselisihan hukum 

diselesaikan melalui jalur pengadilan, penyelesaian dalam pengadilan akan 

menghasilkan pola penyelesaian perkara secara menang atau kalah (win or lose) bagi 

para pihak yang sedang berpekara. tentunya pola penyelesaian macam demikian, 

sedapat mungkin harus dihindari untuk menjaga hubungan baik antara buruh dengan 

pengusaha yang diharapkan dapat terus berkesinambungan. 

 Yang perlu diperhatikan adalah, kalau sampai proses perundingan bipartit ini 

menemui kegagalan, maka atas keadaan tersebut tidak serta merta membolehkan 

dimulainya proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industial. Ketika terjadi 

kegagalan dalam proses perundingan bipartit, maka sesuai dengan pasal 4 ada 

beberapa upaya yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 
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 Salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada institas yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang pada pokoknya 

melaporkan bahwa telah ditempuh upaya-upaya penyelesaian melalui 

perundingan bipartit namun mengalami kegagalan. 

 Setelah menerima pencatatan maka instansi tersebut wajib menawarkan pada para 

pihak untuk menyepakati apakah hendak memilih penyelesaian melalui konsiliasi 

ataukah dengan cara arbitrase. 

 Apabila Para pihak tidak menetapkan pilihan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari 

kerja maka instansi yang bertanggungjawab tersebut, melimpahkan penyelesaian 

kepada mediator. 

b. Mediasi 

 Perbedaan paling mendasar antara proses perundingan bipartit dengan pola 

penyelesaian mediasi terletak pada adanya pihak ketiga yang dihadirkan dalam proses 

mediasi tersebut.  

 Dalam proses perundingan bipartit, para buruh dengan pengusaha duduk 

secara bersama-sama dan menyelesaikan perselisihan antara mereka secara 4 mata 

tanpa adanya orang lain yang hadir. Sedangkan jika dalam proses mediasi ada orang 

lain yang ditunjuk untuk masuk dalam perundingan antara buruh dengan pengusaha. 

Peran pihak ketiga tersebut dalam suatu proses mediasi yang ideal biasanya akan 
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selalu mengambil posisi netral, yaitu seorang mediator menjadi penegah yang bijak 

dan tidak dibenarkan bertumpu sebelah kaki atau lebih berpihak pada salah satu 

kelompok. 

 Hanya saja perbedaan mediasi dalam konteks perselisihan hubungan industrial 

dengan konsep dasar yang ada dalam perspektif penyelesaian sengketa alternatif 

adalah : Kalau dalam konsep dasar Penyelesaian sengketa alternatif, mediator akan 

selalu ditunjuk murni dari hasil kesepakatan para pihak yang berselisih. Sedangkan 

dalam konteks perselisihan hubungan industrial, mediatornya bukan ditunjuk 

berdasarkan inisiatif para pihak, melainkan ditunjuk oleh instansi ketenagakerjaan 

yang berwenang. 

 Suatu keadaan yang ideal diharapkan dengan proses mediasi yang didalamnya 

hadir pihak ketiga sebagai penengah yang netral akan mampu menyelesaikan 

persoalan secara bijak yang sebelumnya tidak mampu dicapai ketika para buruh 

dengan pihak perusahaan hanya berunding 4 mata. 

 Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi ini telah diatur 

dalam pasal 4 ayat (4) yang lebih dijabarkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 16 

Undang-undang R.I No. 2 tahun 2001 tentang penyelesaian perselisihan hubunan 

industrial 

c. Rekonsiliasi 
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 Mengenai Pola penyelesaian secara konsiliasi ini harus mengacu pada pasal 4 

ayat (3) dan ayat (5) yang ada pokoknya mengatur sebagai berikut : 

 Setelah melaporkan adanya kegagalan dalam perundingan bipartit kepada instansi 

yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, para pihak pasti akan 

menerima tawaran untuk menyepakati apakah akan memilih penyelesaian melalui 

konsilisasi ataukah arbitrase 

 Kalau para pihak lebih memilih untuk melakukan konsilisasi, maka harus betul-

betul diperhatikan bahwa pola konsiliasi itu hanya dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan penutusan hubungan kerja 

dan perselisihan serikat/serikat buruh. 

 Mengenai penyelesaian melalui konsiliasi ini telah diatur mulai dari pasal 17 

sampai dengan pasal 28 Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Pola penyelesaian melalui konsilisasi ini pada pokoknya tidak jauh 

berbeda dengan pola penyelesaian melalui mediasi. Hanya saja kalau menggunakan 

konsiliasi para pihak dapat secara bebas memilih dan menentukan sendri siapa yang 

akan menjadi konsiliator atas perselisihan mereka, dengan mana daftar nama 

konsiliator dapat diketahui dalam pengumuman yang dipasang pada kantor instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. 

d. Arbitrase  
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 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase hanya dapat 

dipakai untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antara serikat 

pekerja yang hanya dalam lingkup 1 perusahaan. Dengan demikian jelaslah bahwa 

kalau sampai terjadi perselisihan hak atau pun perselisihan pemutusan hubungan 

kerja, tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk menyelesaikannya dengan 

cara arbitrase. Hal tersebut adalah sesuai dan telah mengacu sepenuhnya pada 

ketentuan yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (6) pada Undang-undang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

 Dari berbagai kepustakaan yang ada tentang penyelesaian sengketa alternatif 

(Alternative Dispute Resolution) khususnya literature tentang arbitrase maka terdapat 

beberapa hal yang lebih menguatkan arbitrase jika dibandingkan dengan mediasi 

konsisliasi ataupun negosisasi, antara lain sebagai berikut : 

 Dalam penyelesaian secara negosiasi maupun konsiliasi maka peran seorang 

negosiator ataupun konsiliator hanya sebagai penengah dan mereka tiak 

dibenarkan menjadi pengambil putusan. Sedangkan dalam konteks arbitrase pihak 

yag ditunjuk sebagai majelis arbiter, memiliki kewenangan dan tugas pokok 

untuk menjadi  Decision maker dengan cara menjatuhkan putusan.  

 Jika seorang negosiator ataupun konsiliator tidak memiliki kekuatan yang penuh 

agar arahan yang disampaikannya dapat dituruti oleh para pihak, tidak demikian 

halnya dengan arbiter. Seorang arbiter memiliki peran yang sangat besar untuk 
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menyelsaikan msalah, dan bahkan karena itu pula demi hukum arbiter diberikan 

kewenangan yang mutlak untuk menjatuhkan untuk perkara yang disidangkannya. 

Ptusan arbiter pun, juga wajib didahului dengan irah-irah yang berbunyi “ Demi 

keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “, sebagaimana halnya sebuah 

putusan yang dijatuhkan hakim dalam sebuah proses persidangan di pengadilan 

pada umumnya. 

 Tidak salah kiranya apabila ada orang yang menggambarkan secara sederhana 

dengan menyatakan bahwa kedudukan seorang arbiter berikut serta seluruh peran 

dan porsinya dapatlah diprsamakan denga tugas pokok dan fungsi seorang hakim 

di pengadilan. Terlebih setelah kita memhami bahwa putusan yang dijatuhkan 

oleh arbiter memiliki kekuatan eksekutorial dan juga dan memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan mampu para pihak yang ada didalamnya untuk tunduk 

dan patuh pada putusan tersebut. Keadaan arbiter ini jelas dikatakan berbanding 

180 derajat dengan porsi seorang mediator ataupun seorang konsiliator yang 

hanya memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya perundingan dan 

pendapat-pendapat hukumnya tidak wajib diikuti serta apapun yang menjadi 

putusannya, demi hukum tidak dipandang memiliki kekuatan eksekutorial. 

 Dengan mengacu pada rangkaian penjabaran proses pendahuluan tersebut, 

nampaklah bahwa eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial yang mewajibkan 

adanya upaya perundingan terlebih dahulu, tak ubahnya seperti mekanisme yang 
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diatur dalam sistem Hukum Acara Perdata yang saat ini berlaku dilingkup Peradilan 

Umum. 

 Mengenai kompetensi relatifnya Pengadilan Hubungan Industrial, dapatlah 

kita tengok ketentuan dalam pasal 81 UU Penyelesaian perselesihan hubungan 

industrial, yang menyatakan : 

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan 

industrial pada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah empat 

pekerja/buruh bekerja“  

 Jika kita menelaah pasal-pasal yang ada dalam Bab IV mengenai Penyelesaian 

perselisihan melalui Pengadilan hubungan industrial maka nampaklah secara garis 

besar, sistem persidangan yang dianut dalam Pegadilan hubungan Industrial merujuk 

atau menganut pada sistem hukum acara perdata yang biasa dipakai untuk 

menyelesaikan gugatan keperdataan di lingkup peradilan umum. 

 Jika dikaitkan dengan pengaturan di atas, maka buruh yang ingin 

memperjuangkan atau buruh yang sedang berupaya untuk mendapatkan uang kerja 

lembur yang tidak dibayarkan oleh perusahaan pada dasarnya dapatlah dikatakan 

sedang berselisih paham dengan perusahaannya tentang hak-hak normatif buruh.  

 Dalam keadaan demikian, jelaslah dapat dikatakan bahwa telah terjadi 

Perselisihan hak antara buruh dengan pengusaha. Hal ini karena pada dasarnya ada 
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hak buruh yang tidak dibayarkan perusahaan yang kemudian persoalan itu menjadi 

objek perselisihan dengan mana buruh memperjuangkan hak-haknya itu harus rela 

berselisih faham dengan peerusahaan. 

 Karena terjadi perselisihan hak antara buruh dengan pimpinan maka tentunya 

pengadilan hubungan industrial memiliki kompetensi secara absolute untuk memutus 

perkara dengan seadil-adilnya. Caranya karena pihak yang merasa kepentingannya 

telah dirugikan dalam kasus seperti ini adalah buruh, maka sudah seharusnya buruh 

yang mendaftar atau mengajukan gugatannya untuk diselesaikan di Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

 Cara menyelesaikan perselisihan di bidang perburuhan dengan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial juga perlu diberi sedikit catatan 

berkenaan dengan sistem persidangan yang ada di dalamnya yang menggunakan 

rangkaian tata cara sebagaimana hukum acara perdata. 

 Mekanisme semacam ini acapkali merepotkan buruh. Bagaimana mungkin 

seorang buruh yang mayoritas tidak faham hukum diharuskan bersidang di depan 

pengadilan dengan menggunakan tata cara rangkaian persidangan sesuai alur hukum 

acara perdata dan diharuskan pula menyusu dokumen hukum sendirian, seperti surat 

gugatan dan lain-lain. Untuk mengatasi rumitnya proses persidangan di pengadilan 

hubungan industrial, maka biasanya buruh memilih untuk menyewa jasa advokat 

untuk memperjuangkan haknya.  
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 Dalam keadaan demikian inilah persoalan baru biasanya muncul, kalaupun 

buruh dengan dibantu advokat berhasil mendapatkan haknya dan terpenuhi 

keinginannya untuk memperoleh sejumlah uang, maka uang itu biasanya akan habis 

justru untuk membayar jasa advokat hingga pada akhirnya buruh tidak lagi 

mendapatkan apa-apa dari jerih payah keringatnya sebagaimana yang selama ini 

mereka perjuangkan. 

 

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Buruh yang Menolak Lembur  

3.2.1. Perusahaan Tidak Diperbolehkan Memaksa Buruh 

 Dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dinyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 

(2) harus memenuhi syarat sebagai berikut : ada persetujuan pekerja atau buruh yang 

bersangkutan”. 

 Dengan mengacu pada bunyi point di atas, hendaknya buruh diberikan 

keleluasaan atau kebebasan dalam menentukan pilihannya dalm konteks kerja 

lembur. Secara otomatis, dalam hal ada buruhnya yang menolak melakukan kerja 

lembur, maka pengusaha tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan pada buruhnya.  

 Betapapun kebutuhan perusahaan untuk mengejar target produksi demi 

mengejar keuntungan dan harus mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di 
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dalamnya, tetap saja perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan pada 

buruh. pada hakekatnya memaksa buruh untuk lembur dapatlah dipersamakan dengan 

merampas hak-hak buruh. 

 Suatu hal yang sangat rawan terjadi, biasanya pihak manajemen perusahaan 

atau pengusaha menggunakan berbagai macam cara untuk dalam prosesnya untuk 

mendapatkan persetujuan buruh, tak terkecuali dengan cara memaksa atau bahkan 

diiringi dengan ancaman. 

 Jika sampai terjadi keadaan yang demikian, maka haruslah dikembalikan pada 

asas yang ada mengenai hakekat persetujuan itu dalam hukum perdata. Dalam proses 

pemberian persetujuan hukum perdata ada suatu asas yang dikenal dengan “asas 

kebebasan berkontrak”, maksudnya adalah para pihak bukan hanya bebas 

menentukan substansi atau isi dari perjanjian mereka, namun lebih dari itu para pihak 

juga harus berada dalam keadaan bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak 

boleh dalam keadan tertekan dan para pihak juga hruas bebas untuk memilih dan 

menentukan keputusan dalam persetujuannya. 

 Dalam konteks hukum perdata, dikenal suatu istilah yang disebut dengan 

penyalahgunaan keadaan (“misbruek van omstandigheid”). Kondisi seperti demikian 

sangat rentan terjadi pada buruh, dengan mana pada posisinya yang lebih lemah dan 

membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya seringkali 
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dimanfaatkan pihak perusahaan tempatnya bekerja untuk menekan buruhnya 

sehingga tidak berada dalam keadaan bebas saat mengambil keputusan. 

 Posisi perusahaan yang lebih tinggi dan terkesan lebih dibutuhkan oleh buruh, 

membuat perusahaan yang bersangkutan dapat dengan mudah memaksa buruhnya 

demi mendapatkan persetujuan untuk bersedia kerja lembur.  

 Jika menilik pada konsep dasar hukum perdata, maka suatu persetujuan yang 

diberikan oleh seseorang dalam keadaan ia mengalami penyalahgunan keadaan oleh 

pihak lain yang lebih tinggi kedudukanya, maka perstujuan itu sejatinya bersifat dapat 

dibatalkan (“ver nieteg baar”) 

 

3.2. Buruh yang Menolak Lembur Tidak Boleh Dijatuhi Sanksi 

 Dapat dipakai suatu pemikiran sederhana bahwa, memaksa melakukan lembur 

terhadap buruh yang menolak saja tidak diperbolehkan, apalagi menjatuhkan sanksi 

pada buruh yang menolak lembur. 

 Jadi jelaslah bahwa pada keadaan yang normal jika semua pihak mau patuh 

pada aturan hukum yang ada, sejatinya buruh tidak boleh sampai dijatuhi sanksi 

apapun oleh pihak perusahaan hanya karena dia tidak mau diperintahkan untuk 

lembur, baik sekedar peringatan lisan maupun surat peringatan tertulis apalagi sampai 

dijatuhi jenis sanksi yang lebih berat. 
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 Biasanya dari sudut pandang atau perspektif perusahaan akan menganggap 

karyawan atau buruhnya yang tidak mau lembur sebagai karyawan yang tidak 

produktif untuk mencapai profit perusahaan. Fenomena yang acapkali terjadi di 

lapangan dalam menyikapi buruh-buruh yang bersikeras tidak mau lembur, 

perusahaan akan menyingkirkannya secara perlahan-lahan dengan pola permainan 

manajemen yang halus dan memanfaatkan celah sehingga tidak melanggar aturan 

hukum yang ada.  

 Pihak manajemen perusahaan, biasanya terlebih dahulu mengkondisikan suatu 

keadaan yang membuat si buruh atau si pegawai tidak lagi mereasa nyaman atau 

betah bekerja di perusahaan tersebut. cara yang paling banyak digunakan adalah 

“mengkotak” buruh yang bersangkutan dengan memutasinya pada bagian yang tidak 

sesuai dengan bidang keahliannya atau pada bagian yang lebih berat beban kerjanya. 

dengan demikian, buruh akan merasa sedikit demi sedikit tersisih dari perusahaan itu 

dan pada akhirnya dia akan resign / mengundurkan diri dengan sendirinya.  
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