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ABSTRAK 

Sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila diharapkan dalam setiap hubungan 

kerja yang terjadi di semua perusahaan akan tercipta suatu kelompok kerja yang harmonis 

antara para pekerja dengan majikannya. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari diketahui 

adanya beberapa kasus tentang sengketa perburuhan , dimana pihak buruh (pekerja) yang 

baik secara ekonomis maupun dalam hal hirarchis kekuasaan berada dalam posisi yang 

lemah, mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari majikan. Hal inilah yang 

mendorong saya ingin mengetahui lebih dekat pelaksanaan hubungan kerja yang terjadi 

dalam kenyataan di masyarakat. 
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B A B  I 

P E N D A H U L U A N

1, permasalahan ; Latar BelaVang dan Rumusannya

Sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR nomor II/tfiPR/

1988 tentang Qaris-garis Besar Haluan Negara, Bab IV

(Pola Umum Pembangunan Lima Tahun), perihal Arah dan Ke-

bijaksanaan Pembangunan Umum angka 12, bahwa i

Pembangunan industri perlu lebih ditingkatkan dalam 
rangka mempercepat proses industrialisasi untuk men- 
ciptakan struktur ekonomi yang seimbang, Pengembangan 
industri harus makin diarahVan pada usaha untuk mening- 
katkan ekspor hasil-hasil industri dan memenuhi kebu- 
tuhan dalam negeri serta memperluas lapangan kerja dan 
kesempatan berusaha. Untuk mendukung pengembangan indus
tri, gerakan penggunaan produksi dalam negeri dikalangan 
masyarakat perlu makin digairahkan.

Hal tersebut merupakan suatu tujuan pemerintah untuk 

menggalakan sektor. swasta khususnya bidang industri* Dengan 

perkembangan industri yang sangat pesat, hal ini juga akan 

mempengaruhi jumlah produksi dari suatu industri, Khusus 

untuk industri konveksi dalam setiap produkginya diharapPan 

agar lebih menjaga kwalitas produksinya daripada kwantitas- 

nya, karena adanya perkembangan sektor perindustrian yang 

sangat pesat akan menimbulkan daya saing yang sangat ketat 

diantara penguaaha industri konveksi terutama untuk menjaga 

mutu dani hasil produksinya supaya tetap la>u dipasaran 

perdagangan.

1UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988, g a h w  
P e n a t a r a n T ^  BagTlJIanas'iswa Baru" T]'aBuri"Ajaran 1988/1989 
h. 119

1
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Dalam suatu perusahaan konveksi terdapat bentuk hu- 

bungan hukum yang terjadi antara pengusaha (pemilik modal 

yang dalam hal ini berkedudukan sebagai majikan) dengan 

para pekerja yang bekerja ataB perintah dari majikan. 

Seorang pengusaha konveksi menyediakan segala bentuk bahan 

material guna usahanya berupa kain, mesin jahit dan kebu- 

tuhan lainnya yang berhubungan dengan uaaha konveksinya. 

Dilain pihak para pekerja mengikatkan dirinya pada majikan 

untuk melakukan suatu pekerjaan atas perintah majikan de

ngan batas waktu serta upah yang ditentukan oleh si majikan 

pula. Diaini terdapat suatu bentuk perjanjian pekerjaan.

Untuk terciptanya hubungan kerja yang baik antara 

pihak buruh yang mencari pekerjaan dengan pihak pengusaha 

(majikan) yang meraberikan pekerjaan, perlu diadakan suatu 

perjanjian kerja bersama, yaitu suatu bentuk perjanjian 

yang diadakan oleh majikan disatu pihak dengan serikat 

buruh dilain pihak untuk menetukan batas persyaratan kerja 

yang seyogyanya ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja.

Kegiatan perusahaan pada hajrekatnya merupakan upaya 

bersama antara pihak pengusaha dengan pekerja yang diarah- 

kan baik untuk pertumbuhan perusahaan maupun untuk keso- 

jahteraan para pekerjanya. Oleh karena itu perusahaan 

perlu jnemberikan suatu imbalan yang layak kepada para 

pekerjanya sesuai dengan peran sertanya dalam perusahaan 

dan sumbangan jasa yang telah diberikannya, juga atas
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pertimbangan Vemanusiaan. Selain itu, perusahaan wajib mem- 

perhatikan segi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja 

sesuai dengan peningkatan kemampuan dan kemajuan perusahaan.

Sejalan dengan itu, perlu terus didorong perturabuhan 

dan perkembangan dari keberadaan serikat pekerja yang meru- 

pakan suatu wadah penyaluran aspirasi dari para pekerja yang 

untuk selanjutnya akan disampaikan oleh serikat pekerja ter- 

sebut pada si majikan. Serikat pekerja yang raewakili para 

pekerja, bersama-eama dengan pengusaha (majikan) memperha- 

tikan nasib Berta meningkatkan kwalitas pekerjah dan me- 

ngusahakan agar para pekerja raerailiki kesadaran dalam turut 

bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan 

perusahaan.

Pada perusahaan konveksi, yang sebagian besar mem- 

pekerjakan pekerja wanita, amat perlu diperhatikan suatu 

upaya perlindungan terhadap haknya sesuai dengan harkat dan 

martabat. kewanitaanya melalui perbaikan syarat kerja ter-‘ 

masuk masalah upah, gaji dan jarainan sosialnya, kondisi 

lingkungan kerja termasuk kesehatan, keselaoatan kerja, 

juga dalam hubungan kerja diupayakan adanya peningkatan 

kesejahteraan para pekerja wanita secara menyeluruh.

Secara teoritis, hal tersebut di atas itu diharap- 

kan dalam aetiap hubungan kerja yang terjadi disemua peru

sahaan, karena akan tercipta suatu kelompok kerja yang 

harmania antara para pekerja dengan majikan. Akan tetapi
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dalam keriyataan sehari-hari diketahui adanya beberapa kasus 

tentang sengteta perburuhan, dimana pihak buruh (pekerja) 

yang baik secara ekonomis maupun dalam hal hirarkis kekua3ar* 

an berada dalajn posisi yang lemah, makin dilindaa oleh pera- 

turan perusahaan yang secara sepihak telah ditetapkan kebe- 

radaannya oleh majikan.

Uraian tersebut diatas mendorong saya ingin mengeta- 

hui lebih dekat pelaksanaan hubungan >erja yang terjadi 

dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu skripsi ini 

mengambil judul ; "Pelaksanaan Huiungan Kerja di Perusahaan 

Konveksi (Studi Kasus UD Cemara di Kotamadya Malang), ada- 

pun permasalahannya sebagai beriHit :

a. Bagaimana bentuk hubungan kerja yang terjadi antara 

majikan dengan pihak buruh (pekerja) diperusahaan kon

veksi UD Cemara ?

b. Bagaimanakah kebijakaanaan perusahaan terhadap para pe- 

kerjanya ? (tentang pengupahannya, j a m n a n  sosial serta 

kebijaksanaan tentang tempat dan waktu kerja).

2. Pen.iela3an Judul

Skripsi ini saya beri judul "Pelaksanaan Hubungan

Kerja di Perusahaan Konveksi (Studi Kasus UDCfemara di

Kotamadya Malang) ",

Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H. menyatakan bahwa :

Hubungan kerja yaitu merupakan hubungan antara buruh 
dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian 
oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan ke-
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sanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan raene- 
rima upah dan dimona majikan menyatakan kesanggupan- 
untuk raempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Dalam hubungan Verja antara kedua belah pihak yaitu maji

kan (pengusaha) dengan buruh (pekerja) terjadi suatu hubu

ngan timbal balik dalam hal melakukan suatu pekerjaan,

Skripsi ini hanya akan membatasi pada pelaksanaan 

hubungan kerja yang terjadi antara pihak pengusaha (raaji- 

kan) dengan pihak pekerja (buruh) pada perusahaan konveksi 

dalam beberapa aspek, yaitu masalah bentuk hubungan kerja, 

hak dan kewajiban antara keduanya, upah serta mengenai ja- 

minan sosial bagi para pekerjanya. Dalam hal ini perusahaan 

konveksi yang menjadi obyck observasi yaitu perusahaan kon

veksi UD Cemara di Kotamadya Malang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada tahun 1974 terjadi konsensus Naaional tentang 

Hubungan perburuhan Pancasila atau Hubungan Industrial 

Pancasila yang merupakan auatu hubungan antara para pelaku 

dalam proses produk3i barang (fen jasa yang didasarkan atas 

nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan 

sila-Bila Pancasila dan UUD 194 5 yang tumbuh dan berkem- 

bang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional 

Indonesia.

o
Iman Soeporao, Pengantar Hukum Perburuhan, 

Djambatan, 1932, h. 53
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Sebagai manifestasi dari Pancasila, Hubungan Industrial 

Pancasila 1i dak membenarkan anggapan bahwa buruh sebagai 

faktor produksi saja. Tetapi harus dipandang sebagai manu

al a pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila dikenal alanya 

asas Partnership ( asas saling kerja sama ) yang meliputi \

a. Partner In Production ; buruh dan pengusaha sebagai 

teraan seperjuangan dalam proses produksi.

Jadi ada kerja sama dan saling merabantu dalam kelancaran 

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan hasil pro

duksi *

b. Partner In Provit; buruh dan pengusaha sebagai teman se- 

perjuangan dalam pembagian keuntungan.

Keuntungan yang diterima perusahaan dapat dinikmati ber- 

saraa dengan bagian yang layak dan serasi,

c. Partner In Responsibility; sebagai teman dalam pertang- 

gung jawaban, yaitu :

1, guruh bertanggung jawab kepada pengusaha atas kelang- 

8ungan perusahaan,

2, pengusaha bertanggung jawab kepada buruh serta 

keluarganya.

3, Pengusaha dan buruh bersama-sama bertanggung jawab 

kepada raa3yarakat, bangsa, negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa.

Sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila di- 

harapkan dal&n setiap hubungan kerja yang terjadi di semua
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perusahaan akan tercipta suatu kelornpok kerja yang hanao- 

nis antara para pekerja dengan majikannya. Akan tetapi da

lam kenyataan sehari-hari diketahui adanya beberapa kasu3 

tentang sengketa perburuhan , dimana pihak buruh (pekerja) 

yang baik secara ekonomis raaupun dalam hal hirarchi3 keku- 

asaan berada dalam posisi yang lemah, mendapatkan perlaku- 

an yang kurang manusiawi dari majikan, Hal inilah yang 

mendorong saya ingin mengetahui lebih dekat pelaksanaan 

hubungan kerja yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat,

4* Tu.juan P enulisan

Skripsi ini saya tulis dengan tujuan untuk memenuhi 

salah aatu syarat yang diwajibkan untuk mencapai gelar 

kesarjanaan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga. Disamping itu juga dengan maksud memberikan 

su/abangan pikiran saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga kepada mereka yang raemerlukan.

5* Metodologi

a, Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pen

dekatan yuridiB-sosiologis, Pendekatan secara yuridis 

adalah pendekatan yang raerabahas dan meneliti permasalahan 

yang terjadi dari segi peraturan huVuranya. Sedangkan 

pendekatan sosiologis adalah pendekatan berda3arkan perma- 

ealahan pada suatu keadaan sosial dalam kehidupan masya-
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rakat yang diungkapkan dengan berpegang pada hubungan sesama 

manusia, dalam hal ini hubungan antara buruh dengan majikan.

b. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk merpperoleh data primer , maka penulis melakukan 

penelitian langsung (Grounded Research), yaitu usaha untuk 

memperoleh data yang dilakukan dengan cara melakukan penga- 

matan serta penelitian langsung dilokasi penelitian yaitu 

pada perusahaan konveksi UD Cernara di kotamadya Malang, 

yang untuk itu dilakukan dengan cara :

a. Obseravasi atau pengamatan, yaitu dengan cara mengamati 

langsung terhadap obyek penelitian (pada perusahaan kon

veksi terjebut-) aehingga dapat diperoleh data yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibaha3.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara 

lisan dengan para re3ponden, yang dalam hal ini saya 

mengambil 25 orang responden dari keseluruhan pekerja, 

yang terdiri dari ;

1. penjahit ;

2, pembantu ;

3, tukang potong bahan ;

4. tukang obras ;

serta pihak pengusaha (majikan) pemilik perusahaan.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, saya mela

kukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

suatu usaha perolehan data yang dipergunakan sebagai lan-
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dasan teoritis yang mendasari skripsi ini, dengan mempela- 

jari literatur dan semua sumber tertulia lainnya yang ber- 

kaitan dengan judul skripsi ini,

Dari data yang diperoleh tersebut kemudian diolah 

berdasarkan urutan permasalahan skripai ini,

c. Analisa Data

Analisa data dalam skripsi ini deskriptif analisis, 

yang maksudnya adalah memberikan garabaran secara jelas dan 

sistimatis mengenai fakta dan 3ifat serta gejala yang di- 

timbulkan didalam hubungan antara ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku dan pendapat para ahli mongenai hal ini 

dengan data yang diperoleh di lepangan, 3ehingga dapat di- 

jadikan bahan perbandingan guna mendapatkan suatu hasil 

yang obyektif,

6. pcrtanflgung Jawaban Sistimatika

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, Bab yang satu dengan 

bab lainnya aaling berkaitan, sehingga skripsi ini diharap- 

kan merupakan suatu kebulatan uraian.

Skripsi ini dimulai dengan Pendahuluan yang saya 

letakkan dalam Bab I, yang terdiri dari 6 sub-Bab yaitu 

permasalahan (latar bela^ang dan rumusannya), Fenjelasan 

Judul, Alasan Pemilihen Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi 

(pendekatan masalah, proseiur pengumpulan dan pengelohan 

data, analisa data) dan pertanggung jawaban sistimatika, 

Dalam Bab II digambarkan secara umum perihal ber-
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bagai teori tentang hubungan kerja beserta landasan 

yuridisnya. Bab II ini terdiri dari A sub-bab, yaitu 

hak serta kewajiban buruh dan rnajikan, perjanjian kerja, 

perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan.

Bab III berisi penjelasan tentang bentuk hubungan 

kerja yang terjadi anlara majikan dengan pihak pekerja 

pada perusahaan konveksi UD Cemara di Kotamdya Malang, 

Bab III ini terdiri dari 3 sub-bab yang rnembahas masalah 

hubungan kerja antara majikan dengan pekerja harian 

lepas, majikan dengan pekerja bulanan serta antara maji- 

kan dengan pekerja borongan.

Dalam Bab IV, diuraikan tentang kebijaksanaan 

perusahaan konveksi UD Cemara terhadap para pekerjanya, 

yaitu kebi jaksanaan tentang pengupahann'ya, kebi jakaanaan 

tentang jaminan sosial, waktu kerja dan mengaso serta 

pengaturan ternpat kerja.

Bab V adalah Fenutup yang merupakan keaimpulan 

dan saran.
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B A B  II

TINJAUAN UMUIii TENTANG HUBUNGAN KEUJA

Menurut Prof. Iraan Soepomo,S.H., bahwa ;

Hubungan ^erja yaitu raerupakan hubungan antara buruh 
dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian 
oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan 
kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan me- 
nerima upah dan dimana majikan menyatakan kesan/^u-  ̂
pannya untuV mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Pada hakekatnya hubungan ^erju merupakan hubungan antara

buruh dan majikan* Hubungan kerja henda1' menunjukkan ke-

dudukan kedua pihak itu yang pada da3arnya menggambarVan

hak dan ke/.ajiban buruh terhadap majikan 3erta hak dan ke-

wajiban majikan terhadap buruh.

Adanya hubungan kerja ialah hanya bila ada buruh 

dan majikannya atau majikan dengan buruhnya. Hubungan 

antara seorang bukgn buruh dengan 3eorang bukan majikan 

bukanlah dinamakan hubungan kerja.

Hubungan Verja terjadi oetelah adanya perjanjian 

kerja antara buruh dengan majikan, yaitu Guatu perjanjian 

dimana pihak kesatu, buruh,mengikatkan diri untuk beverja 

untuk menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang me

ngikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan mern- 

bayar upah. "Pada pihak lainnya" men^andung arti buruh 

dalam melakukan pokerjaan itu berada dibawah pimpinan 

pihak majikan.

3liid
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Di masyarakat Indonesia cukenal adanya bermacam- 

macam hubungan lain antara dua belah pihak yang dasarnya 

adalah juga melakukan pekerjaan dengan perabayaran sebagai 

balas jasa, tetapi tidak dinamaVan hubungan kerja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( selanjutnya 

dioingkat K.U.H Perdata ) mengenal dua inacam yaitu :

1 , hubungan antara seorang yang mela>ukan satu atau 
beberapa pekerjaan tertentu dengan seorang pihak 
lainnya. Biasanya diajuVan sebagai contoh hubungan 
antara seorang dokter dengan pasiennya, seorang 
pen^acara dengan seorang kliennya, seorang notaris 
dengan seorang kliennya dan lain-lain. Hubungan 
semacam ini yang terjadi setelah adanya perjanjian 
untuk melakukan satu atau bebjrapa pekerjaan ter
tentu, dikatakan bukanlah hubungan kerja, karena 
tidak ada wewenang pada pihav pemberi pekerjaan 
untuk meraimpin dilakukannya pekerjaan itu oleh 
yang raenerima pekerjaan, tiaia wewenang meraberi 
petunjuV terutama berkenaan dengan cara melakukan 
pekerjaan itu kepada pihak yang melakukan pekerja
an, sedang wewenang itu ada pada hubungan kerja;

2 . hubungan antara seorang pemborong pekerjaan dengan 
seorang yang memboron^kan pekerjaan. Hubungan ini 
terjadi setelah adanya perjanjian pemborongan pe
kerjaan dimana pihak vesatu, pemborong pekerjaan, 
mengikat^an diri unluk membuat suatu karya tertentu, 
misalnya mendirikan atau membongkar suatu bangunan, 
dengan harga tertentu bagi pihak lainnya, yang meirj- 
borongkan pekerjaan, yang mengikatkan diri un.uk mr-ii;- 
berikan pekerjaan pemborongan i r.u dengan membayar 
harganya pads pihav kesatu. Hubungan ini bukan pula

hubungan kerja, varena tidak ada unsur meraberi pe- 
tunjuk dan memimpin pada pihak yang memborongkan. 
IJamun demiVian, berlainan dengan perjanjian termak- 
sud pada angka 1 , perjanjian peraborongan pekerjaan 
ini diatur dalam.K.U.H Perdata Buvu III Eafc 7A 
pasal 1604-1C 17.

4Ibid
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1 * Hak Serta Kewajiban Buruh^ Dan Ivlajikan

Suatu hubungan kerja menggambarkgn adanya hak dan 

kewajiban buruh serta majikan, kewajiban buruh pada umum- 

nya tersimpul dalam hak majikan, seperti juga halnya hak 

buruh juga tersimpul dalam kewajiban majikan.

Kewajiban pihak majikan yang terpen Ling seba;?ai 

a^ibat langsung dari perjanjian antara buruh dengan maji

kan yang disebut dengan perjanjian kerja, ialah membayar 

upah (pasal 1602 K.U.H Perdata). Kewajiban pokok yang lain 

ialah mengatur pev erjaan, mengatur tempat kerja, memberi 

surat keterangan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan 

kepentin^an buruh. Sebagai kewajiban tambahan adalah me- 

ngadakan buku upah, iuku pernbayaran upah, menyusun da.Lar 

hadir dan lain-lain.,

Kewajiban uniura yang terdapat pula pada berbagai per

janjian lainnya,bahwa majikan pada umumnya wajib melakukan 

atau tidak melakukan aesuatu yang dalam keadaan yang aania 

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang 

majikan yang baik ( paaal 1602 y K.U.H Perdata ).

Sedangkan kewajiban buruh diatur dalam bagian IV 

pasal 1603 sampai dengan pasal 1603 b K.U.H Perdata, 

dimana kewajiban yang terpenting adalah melakukan pekerja- 

an menurut petunjuk dari majiv an. Pekerjaan diartikan se- 

bagai suatu porbuatan untuV kepentingan majikan dan diri- 

nya aendiri, baik langsung maupun ti-lak langsung dan ber-
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tujuan secara terus menerus untuk meningkatkan produksi 

baik jumlahnya maupin mutunya.

Kewajiban yang lain bagi buruh diatur dalam pasal 

1603 b Kitab Undang-Undang Hu^um Perdata, bahwa buruh 

wajib raentaati segala aturan tentang hal melakukan peker

jaan dan aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib 

dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya oleh 

atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan per*- 

undang-undangan atau peraturan majikan atau bila hal itu 

tidak ada maka yang dipakai sebagai pedoman adalah kebia- 

saan, Kewajiban ini akibat dari adanya kepemimpinan dari 

majikan dalam perusahaan,

Di dalam melakukan suatu pekerjaan, buruh wajib 

melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

oleh majikannya, Sedangkan apa yang menjadi hak buruh 

sebagai suatu akibat dari perjanjian kerja itu tak lain 

hak atas upah yang ditentukan menurut tenggang waktu 

yang telah diperjanjikan. Pekerjaan yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja itu harua dila^ukan oleh buruh itu 

sendiri yang merupakan pekerja dalam perjanjian kerja 

itu. Dalam hal buruh tidak melaksanakan pekerjaan karena 

sesuatu sebab, misalnya karena saVit atau kecelakaan, 

maka buruh tersebut tetap berhak atas upah (pasal 1602 c 

K.U.H Perdata )*
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Sebagai kontra prestasinya, buruh dalam hal 

perjanjian kerja wajib mentaati segala aturan tentang hal 

melakukan pekerjaan , bai^ mengenai jam kerja, waktu menga- 

so, pemakaian peralatan kerja dan sebagainya, yang kese- 

muanya itu telah ditetapkan oleh pihak majikan 3ecara sc- 

pihak, Jika dalajn melakoanakan pekerjaan seperti yang 

telah ditetapkan oleh pihak majikan ternyata tidak dapat 

memberikan hasil aeperti yang diharapkan, majikan tidak 

bisa menyalahkan atau melimpahkan kesalahan tersebut pada 

pihak buruh dan Perugian harus ditanggung oleh majikar. 

itu sendiri.

F*X. Djumialdji, S.H., menyoroti masalah hak dan 

kewajiban buruh serta majikan dari sudut kewajibannya 

saja, karena apa yang .-nenjadi kewajiban buruh adalah hak 

dari majikan, sedangkan apa yang menjadi vewajiban . 

majikan adalah hak dari si buruh, raenurutnya kewajiban 

dari kedua belah pihak tersebut adalah :

a. Kewajiban majikan
» membayar upah,
- memberi istirahat mingguan dan hari libur,
- mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja,
- memberi surat keterangan,
- bertindak aebagai majikan yang baik,
- memberi pengobatan dan perawatan kepada buruh 

yang sakit atau mendapat kecela^aan.

b. Kewajiban buruh
- melakukan pekerjaan,
- mentaati tata tertib perusahaan,
- wajib membayar denda dan ganti rugi,
- bertindak sebagai buruh yang baik,
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5
- raentaati tata tertib ruraah tangga majikan.

Mengenai upah, yang menjadi hak buruh, maksudnya 

adalah segala sesuatu yang diberikan majikan sebagai 

suatu penghargaan untuv pekerjaan yang telah selesai 

atau sedang dikerjakan, yang dilakukan berdasarkan cuatu 

hubungan kerja. Mengenai pembayaran kepada buruh yang di- 

berfkan oleh pihak ketiga, ini tidak termasuk dalam pe- 

ngertian upah, demikian juga halnya dengan uang pensiun 

atau tunjangan hari tua, karena antara keduanya tidaV 

ada lagi atau sudah tidak terdapat suatu hubungan kerja.

Per.1an.iian__Kerja

Dalam praktek sehari-hari istilah perjanjian ker

ja dipakai untuk pengertian dimana pihak majikan dengan 

buruh mengadakan suatu perjanjian 1'erja perseorangan 

untuk melakukan pekerjaan dengan pembayaran upah, dengsn 

berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak majikan.

Perjanjinn kerja terjadi apabila seseorang atau 

karyawan, pekerja atau pegawai menyediakan keahlian dan 

tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) se

bagai irabalan atas sejumlah uang. Hubungan kerja tersebut 

harus dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk 

jangka waktu tertentu dan tidak tertentu.^

^F.X. Djumiadji, Per.ipn.iian Ker.ia. Bina Aksara, 
1907, h . 33-64

^Abdul Kadir Muhammad, Hukum Per.ian .jian, Penerbit 
Alumni Bandung, 19^0, h. 315
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Perjanjian kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum

perdata diatur dalam pasal 1601 a buku ke III tentang

perjanjian Bab 7a yang berbunyi :

Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana 
pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk 
di bawah pimpinan pimpinan pihak yang lain, 
majikan, untuk waktu tertcntu, melakukan peker
jaan dengan menerima upah.

Perumusan ini kurang lengkap,karena pada rurnusan 

diatas yang mengikatkqn diri hanya buruh saja, sedangkan 

majikan tidak, Padahal pada tiap-tiap perjanjian yang 

terdiri dari dua pihak, maka yang mengikatkan diri adalah 

haru3 kedua belah pihak yang bersangkutan.

Menurut Prof,Iman Soepomo, S.H., rmnusan yang ter-

dapat dalam pa3al 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut perlu mendapat perubahan seperlunya, rumusan

yang diaju>an oleh beliau adalah :

Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak ke- 
satu, buruh, men.^ikatkan di’'! untuk bekerja dengan 
mcneri/na upah pada pihak yang lainnya, majikan, yan." 
mengikatkan Jiri untuk mempekerjahan buruh itu 
dengan membayar upah.

Dari rumuaan yang diajuvan oleh Prof.lman Jocpomo,

S.H., seperti ,,ang tersebut diatas, lerdapat dua pihak 

dalam suatu perjanjian yang sjling mengikatkan diri untu1' 

melakukan suatu preutasi lan kontra prestasi.

^Iman Doepomo, Hukum Perburuhan Pi dan" Hubungan 
Kor.ia. Pcnerbit Djambatan, J j’arVj, 19^0  ̂ h. 41
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Dari beberapa rumusan tetang perjanjian kerja 

hemat saya untuk terjadinya suatu perjanjian Verja harus 

memenuhi beberapa syarat, sebagai beriVut :

a. Ada orang dibawah pimpinan orang lain.

Berarti terdapat suatu unsur wenang perintah yang 

memegang peranan pokok, 3ebab tanpa adanya unsur wenang 

perintah tidak avan ada perjanjian kerja. Dengan adanya 

unsur wenang perintah ini berarti antara kedua belah 

pihak yang mengadakan suatu perjanjian kerja terdapat 

suatu kedudukan yang tidak sama atau sub ordinasi, jadi 

ada pihak yang memberi perintah dan pihak yang diberi 

perintah.

b. Penunaian Kerj_a

Berarti adanya pelaksanaan pekerjaan dari pihak 

yang diperintah. Dalam penunaian kerja disini, pekerjaan 

yang diperintahkan tersebut haruslah dilakukan sendiri 

dan tidak boleh diwakilkan maupun diwaris^an, Dengan 

demikian penunaian kerja lebih bersifat pribadi,dengan 

meninggalnya orang yang berkewajiban melakukan suatu pe- 

Verjaan pada suatu perjanjian kerja, maka berakhir pula 

hubungan kerja yang dibuatnya.

c. Dalam Waktu Tertentu

Berarti tidak mungkin seseorong akan mengikatkan 

dirinya pada orang lain seumur hidupnya untuk melakukan 

suatu pekerjaan dengan menerima upah. Jika seseorang me-
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lakukan suaiu pekerjaan selam.hidupnya dengan mengikatkan 

dirinya pada orang lain, maka pribadi seseorang yang ter- 

sangkut pada kerjanya itu akan hilang sehingga akan tim- 

bul apa yang dinamakan perbudakan, bukannya perjanjian 

kerja*

d. Adanya Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Noraor 8 tahun 1981,

tentang Perlindungan Upah pada pasal 1 huruf a disebutvan

bahwa yang dimaksud dengan upah adalah :

Suatu penerimaan sebagai imbalan dari penguasa kepada 
buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 
akan dila-ku^an, yang dinyatakan atau dinilai dalazn 
bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan 
atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan se- 
bagai dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha 
dengan buruh, termasuk tunjangan baik^untuk buruh 
itu sendiri maupun untuk keluarganya,

Upah bagi buruh sebagai akibat dari perjanjian ker

ja merupakan suatu faktor utama, karena justru dari upah 

itu yang merupakan sarana penting bagi buruh guna menghi- 

dupi buruh demi kelangsungan hidupnya serta keluarganya. 

Dalam mengadakan perjanjian kerja itu, biasanya upah itu 

ditentukan kedua belah pihak, namun apabila dalam menga - 

dakan suatu perjanjian kerja tersebut tentang upah tidak 

ditetapkan, upah tereebut ditentukan berdasarkan kelaziman 

dan keadilan (pasal 1601 K.U.H.Perdata)•

Selain upah yang berupa uang, tidak raenutup kemunp-

^R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 
Bina Cipta, Bandung, 1982, h * 17
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kinan bagi seorang majikan untuk raemberikan upah bag! 

burunnya dala>n bentuk yang lain, hal itu dibenarkan oleh. 

pemerintah dengan menetapkan macam dari upah, yaitu :

a. uang,
b. makanan yang harus dimakan, beserta bahan makanan, 

bahan penerangan dan bahan bakar yang harug diguna- 
kan ditempat pemberian ;

c. pakaian yang harug dipakai dalam menjalankan 
pekerjaan (pakraian kerja) ;

d. sejumlah barang hasil perusahaan atau bahan pokok 
atau bahan penolong yang diolah di perusahaan di
mana buruh itu bekerja, sesuatunya hanya jenis 
dan jumlah barang hasil atau bahan pokok atau ba
han penolong itu terraasuk keperluan hidup utama 
bagi si buruh dan keluarganya atau barang itu 
terraasuk bahan pokok atau perkakas atau alat kerja 
bagi perusahaan milik buruh, dan bagaimanapun guga 
kecuali minuman keras dan candu ;

e. peraakaian sebidang tanah tertentu pada padang pe- 
ngerabalaan atau tempat pengandangan untuk hewan 
yang jumlahnya menurut jenisnya telah ditentukan, 
milik Durun atau seorang anggota Keluarganya, 
pemakaian dan pemeliharaan perkakas atau alat 
kerja ;

f. pekerjaanatau jasa tertentu yang dilatukan oien 
atau atas biaya majikan ;

g. pemakaian seDuan rumah atau sebagian yang ditunjuk, 
pengobatan dokter dengan cuma-cuma bagi luruh dan 
keluarganya, tenaga seorang pembaitu rumah tangga 
atau lebih dengan cuma-cuma, pemakaian mobil atau 
alat pengangkutan lain, seekor kuda atau lebih 
dengan cuma-cuma dan bantuan lain dalam pembiayaan 
rumah tangga ;

h. pemberian upah selama waktu cuti setelah bekerja 
selama beberapa tahun tertentu atau hafr atas pe
ngangkutan dengan cuma-cuma te tempat..asal atau 
tempat istirahat (cuti) pulang pergi*lu

Ketentuan tersebut berlaku bagi buruh ,^ang tidak bertempat

tinggal di rumah majikan.

^ I m a n  Soepomo, op. cit., h, 81
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Untuk membuat auatu perjanjian kerja cukup dibuat 

secara lisan, kecuali jika si majikan tersehut raempunyai 

suatu perusahaan, maka perjanjian kerja yang dibuatnya di

lakukan secara tertulis. Jika perjanjian kerja ini dibuat 

secara tertulis, maka <segala ongkos yang berkenaan dengan 

pembuatan perjanjian kerja itu harus dipikul oleh majikan 

(pasal 1601 d K.U.H Perdata).

Dalam membuat perjanjian kerja cukup dibuat ketera- 

ngan bahwa majikan menerima buruh untuk melakukan suatu pe

kerjaan dengan mendapatkan suatu pembayaran dan seterusnya 

buruh harus menerangkan bahwa ia menyetujui syarat— syarat 

yang ditentukan oleh pinak majikan.

Dengan diperolehnya persetujuan dari kedua belah pi

hak, telah 'terjalilah perjanjian kerja itu. Tetapi de « 

ngan ini belum berarti bahwa perjanjian kerja yang dibuat 

itu berlaku# Jika buruh belum melakukan suatu pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya oleh majikan, maka perjanjian kerja 

yang dibuat oleh kedua belah pihak itu masih ada dalam kea- 

daan beku, kemudian baru setelah buruh itu melakukan peker

jaan yang dibebankan kepadanya maka hubungan kertfa itu ber

laku secara aktif.

3. Per.1an.iian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama ini disebut juga dengan 

Perjanjian Perburuhan. Jika kitateliti lebih lanjut temya- 

ta inti dari perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan.
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Oleh sebab itu perjanjian kerja bersama diaebut juga Ke3e- 

pakatan Kerja Bersama.

Pengertian mengenai perjanjian kerja beraama ini

dapat kita jumpai dalam pasal 1 UU No, 21 tahun 1954 ten-

tang Perjanjian Perburuhan, yaitu :

Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian yang diseleng- 
garakan oleh aatu atau beberapa serikat buruh yang 
terdaftar pada kementrian perburuhan dengan majikan 
atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang 
pada urauranya atau semata-mata memuat syarat-syarat 
perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian 
kerja.

Dari perumusan ini jelaslah hendaknya bahwa perjan

jian kerja beraama itu justru diadakan untuk menetapkan 

hak dan kewajiban buruh serta majikan, secara musyawarah 

antara kedua belah pihak yaitu serikat buruh dan majikan,

Karena perjanjian kerja beraama itu merupakan hasil 

rundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan, mafca isi- 

nya pada umumnya telah mendekati keinginan buruh dan maji

kan. Berbeda dengan peraturan perusahaan, dalam perjanjian 

kerja bersama majikan tidak dapat memasukkan apa saja yang 

ia kehendaki untuk menekan atau meru^ikan buruh.

Dinegara kita perkembangan perjanjian kerja bersama 

seringkali masih terjadi ketidaksesuaian seperti yang di-

harapkan. Para majikan lebih suka mengatur segala sesuatu

^1Iman Soepomo, op.cit.. h.57
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dalam peraturan perusahaan, yang pembuatannya tidak meme- 

nuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan per 

undang-undangan. Ini semua mencerminkan keadaan perburuhan 

dinegara kita, yang oleh seraentara orang dikatakan sebagai 

masih dihinggapi jiwa "tuan" dan "hamba". Artinya , maji- 

kan berpendirian : aku yang punya perusahhan dan berhak 

apa saja terhadap yang kumiliki , Sedang yang lain berpen

dirian : biarlah saya Yes saja, daripada majikan marah, 

raalah diberhentikan .

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

dan Koperasi No. 02/ldEN/l978 bahwa diperusahaan dimana telah 

terbentuk serikat buruh, pengusaha wajib raelayani kehendak 

serikat buruh untuk mengadakan perundingan mengenai perjan

jian kerja bersama atas permintaan secara tertulis dari seri-

12
kat buruh yang bersangkutan.

Untuk syahnya perjanjian kerja bersama harus memenuhi 

syarat materiil dan syarat formil*

Sayarat materil adalah misalnya :
U  dilarang memuat aturan yang m®wajibkan seorang maji

kan supaya hanya menerima atau menolak buruh dari 
suatu golongan, baik berkenaan dengan agaraa, golongan 
warga negara atau bangsa, maupun karena keyakinan 
politik atau anggota dari sesuatu perVumpulan;

2. dilarang merauat aturan yang mewajibkan seorang buruh 
supaya hanya bekerja atau tidak boleh bekerja pada 
majikan dari suatu golongan, baik berkenaan dengan 
agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun ka
rena keyakinan politik atau anggota dari suatu per- 
kumpulan;

12Ibid, h.5G
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3. dilarang memuat aturan yang bertentangan dengan 
undang-undang tentang ketertiban uraum atau dengan 
tata susila.

Syarat-syarat forrail antara lain adalah :
1. harus diadakan dengan tertulis dan ditanda tangani 

oleh kedua toelah pihak atau dengan surat resmi, 
yaitu dihadapan seorang notaris;

2. surat perjanjian harus memuat :
a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat beruh;
b. naraaf tempat kedudukan serta alaraat pengusaha atau 

perkumpulan majikan yang berbadan hukum;
c. nomor serta tanggal pendaftaran serikat buruh pada 

Departemen Perburuhan;
d. tanggal penanda-tanganan;

3* perjanjian perburuhan harus dibuat sekurahg-kurangnya 
dalam rangkap tiga, selembar harus dikirimkan kepada 
Departemen Perburuhan untuk dimasukkan dalam daftar 
yang disediakan untuk itu;

4* perjanjian perburuhan hanya dapat diadakan untuk pa
ling lama dua tahun, dan kemudian dapat diperpanjang 
dengan paling lama satu tahun lagi. ^

4. Peraturan Perusahaan

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Perusahaan 

yaitu suatu peraturan yang dibuat secara sepihak oleh maji

kan, sehingga majikan dapat memasukVan apa saja yang dia 

inginkan. Dia dapat mencantumkan kewajiban buruh semaksi- 

raal-maksimalnya dengan hak yang seminimal-minimalnya dan 

mencantumkan kewajiban majikan seminimal-minimalnya dengan 

hak yang semaksimal maksiraalnya. Asal dalam pada itu maji

kan tidak melanggar undang-ftndang tentang ketertiban umum, 

.nelanggar tata susila, melanggar ketentuan perundang-undang- 

an yang sifatnya memaksa atau aturan yang tidak boleh dike- 

sarapingkan dengan peraturan perusahaan, dan asal peraturan
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perusahaan itu memenuhi syarat yang harus dipenuhinya, 

yaitu :

1'disetujui secara tertulis oleh buruh;
2.selembar lengkap peraturan majikan itu dengan cuma- 

curaa oleh atau atas nama majikan telah diberikan 
kepada buruh;

3.bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan 
kepada Departemen Perburuhan satu lembar lengkap 
peraturan majikan tersebut yang ditandatangani oleh 
majikan, tersedia untuk dibaca oleh umum;

4.satu lembar lengkap peraturan majikan ini ditempel- 
kan dan tetap berada ditempat yang mudah dapat di « 
datangi buruh, sedapat-dapatnya dalam ruang kerja, 
hingga dapat dibaca dengan teranf’* ^

Memenuhi syarat- syarat diatad bagi majikan adalah

mudah sekali. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sa-

ngat memerlukannya karena didorong oleh kebutuhan, akan

dengan mudah menyetujui dengan tertulis setiap peraturan

perusahaan yang diaodorkan kepadanya.

Persetujuan buruh tidak disyaratkan. Jika sudah

ditetapkan oleh majikan, ada buruh yang tidak menyetujuinya

karena dipandangnya merugikan,ia dapat minta pada penga-

dilan tidak agar pengadilan membatalkan ketentuan yang me -

15
rugikannya, tetapi agar hubungan kerja diputuskan. '

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi 

dan Koperasi No. 02/foEN/l978, bahwa tiap perusahaan yang 

mempekerjakan sejumlah 25 orang buruh atau lebih wajib mem

buat peraturan perusahaan. Pembuatannya itu harus didahu -

^Ibid; h,56
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lui dengan konsultasi dengan buruhnya dan pegawai dari 

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja, 

Pembuatan dan perubahan peraturan yang memuat Vetentuan 

tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan 

harus disahVan oleh Departemen. Pengusaha wajib memberita- 

hukan isi peraturan perusahaan kepada buruhnya dihadapan 

pegawai Direktorat Jenderal. Peraturan mulai berlaku 

aetelah disahkan untuk paling lama dua tahun. ̂

_
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BENTUK HUBUNGAN KERJA YANG TERJADI 

ANTARA MAJIKAN DENGAN PIHAK BURUH DI UD. CH.1ARA

Seperti yang telah saya kcmukakan pada bab tcrda-

hulu, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah :

Hubungan antara buruh dengan majikan, yang terjadi 
setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, 
dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja 
pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyata
kan kesanggupaonya untuk mempekerjakan buruh dengan 
membayar upah. '

Dari definisi diatas secara singkat hubungan kerja terdiri

atas 3 unsur : (a) kerja ; (b) upah (c) dibawah perintah

atau pimpinan orang lain (majikan).

Terdapat dua bentuk dalam hubungan kerja yang

walaupun didalam K.U.H.Perdata tidak diadakan perincian

satu persatu, akan tetopi dari ketentuan yang dimuat

dalam pasal 1603 e ayat 1 K.U.H Perdata yang berbunyi

sebagai berikut :

Perhubungan kerja berakhir demi hukum, dengan 
lewatnya waktu yang ditetapkan dalam persetujuan 
maupun reglemen, atau dalam ketentuan undang - 
undang f atgu lagi jika itu tidak ad.j , oleh 
kebiasaan.

Menurut pasal tersebut, hubungan kerja dapat dibuat 

untuk waktu yang tertentu.

17'Iman Soepomo, op.cit., h,1
4 0

R.Subekti, op.cit.t h .368
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Selanjutnya dalam pa3al 160 3 g Kitab Undang-bnd.-tng

Hukum Perdata disebutkan bahwa :

Jika lamanya suatu perhubungan kerja tidak telah 
ditentukan dengan persetujuan atau reglemen, maupun 
dengan suatu aturan undang-undang, atau pula oleh 
kebiasaan, maka dianggaplah perhubungan Verja itu
sebagai dibuat untuk waktu tak tertentu. ^

Bordaoarkan pasal torsebut bahwa hubungan kerja itu dapat 

dibuat untuk waktu yang tidak tertentu.

Dari kotcntuan didalam kedua pasal tercebut hemnt 

saya hutungan kerja yang didasarkan pada lamanya waktu 

dapat torbagi menjadi hubungan kerja untuk waktu tertentu 

dan hubungan kerja untuk waktu yang tidak tertentu.

Jika dilihat dari segi prosedur pelaksanaannya, 

hubungan kerja dibeJakan atas Perjanjian Kerja dan Per - 

janjian Kerja Bersama.

Didalam perusahaan konveksi UD Cemara, masalah 

hubungan kerja yang terjadi antara majikan dengan buruh 

diJasjrkan pada jenis pekerjaan yang dilakukannya, yaitu 

sebagai pekerja hyrian lepay, pekerja bulanan dan pokorjj 

borongan.

1 • Hubungan Kerja Antara Majivan Denman Pekerja Harian I.eiia:.;

Mengenai pekerja hariun lepas ini perusahaan konveksi 

UD Cemara tidak mengadakan suatu perjanjian secara 

khusus. Mereka hanya terikat dengan peraturan perusahaan

19Ibid, h.369
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apabila mereka sedang dalam keterikatan untuk melakukan 

suatu pekerjaan, Sifat dari pekerjaan yang dilakukan 

adalah tidak terikat oleh suatu batas waktu tertentu. 

Mereka dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pihak peru

sahaan bila dirasa merasa perlu atau tidak adanya suatu 

pekerjaan baginya. Perjanjian yang dibuat antara majikan 

dengan pekerja harian lepas ini dilakukan lisan dan tidak 

dibuat secara tertulis.

Hemat saya bentuk hubungan hukumnya adalah perjan

jian karja^yang tidak didasarkan pada batas waktu ter

tentu. Hubungan hukum antara pekerja harian lepas dengan 

pihak majikan ini dapat juga saya katakan sebagai bentuk 

perjanjian kerja musiman, karena apabila pada suatu saat 

perusahaan tidak mendapat suatu pesanan yang besar dan 

dirasa cukup dikerjakan oleh pekerja bulanannya saja, maka 

perusahaan dapat tidaV memakai pekerja harian lepas ter

sebut.

2. Hubungan_KerJia_Antara Majikan Dengan Pekerja Bulanan

Pekerja bulanan dapat juga disebut sebagai Pekerja 

Tetap, karena hubungan kerja yang terjadi berupa perjan

jian kerja, dimana perusahaan akan sccara tetap memakai 

tenaganya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di- 

buatnya. Jadi tidak diperkenankan salah satu pihak menga- 

khiri perjanjian yang telah dibuatnya tersebut, tanpa aia 

nya perBetujuan oleh pihak yang lain kecuali ditentukan
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lain dalam perjanjiannya. Masing-masing pihak saling me- 

ngikatkan diri sampai batas diakhirinya perjanjian kerja 

yang dibuatnya.

Pada perusahaan konveksi UD Cemara, perjanjian Ver

ja yang dibuat dalam bentuk lisan. Dalam membuat perjan

jian kerja ters';but majikan hanya rnembuat keterangan 

bahwa perusahaan telah menerima buruh tersebut untuk be

kerja padanya guna suatu pekerjaan dengan mendapat su&tu 

pembayaran dan seterusnya buruh menerangkan bahwa ia me- 

nyetujui syarat-syarat yang ditentukan pihak majikan.

Didalara Undang-Undang telah diterangkan bahwa 

bentuk perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan atau ter

tulis, walaupun untuk beberapa jenis perusahaan bentuk 

perjanjian kerjanya harus dilakukan secara tertulis, 

misalnya tentang perjanjian kerja dilaut (pasal 339 KUHD). 

Jika dalam 3uatu perusahaan perjanjian kerja dilakukan 

secara tertulis, untuk biaya akta dan biaya tambahan lain

nya dipikul oleh majikan. Maksud perjanjian kerja dibuat 

secara tertulis adalah :

a. Agar kedua belah pihak yang berkepentingan mem- 

punyai pegangan tentang apa yang telah diseiujui, 

jika seandainya nanti timbul peroelisihan paharn 

atau salah satu pihak tidak menginiahkan apa yan^ 

telah iitetapkan.

b. (Juna pelaksanaan proses adrninistratif yang baik
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tentang keadaan para pekerjanya.

c. Perjanjian kerja dibuat tertulia ada kalanya juga 

dimaksudkan untuk mengadakan penyimpangan terhadap 

ketentuan dalam Undang-Undang, tetapi harus meru- 

pakan persctujuan antara kedua belah pihak, yaitu 

pihak majikan dengan pihak pekerjanya.

Secara keseluruhan pekerja bulanan yang ada pada 

perusahaan konveksi UD Cemara adalah wanita, dimana di- 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapatkan penga- 

turan torsendiri. Didalam pasal 1601 f Kitab Undang-Undanr 

Huvum Perdata discbutkan antara lain :

1. Terhadap perjanjian kerja yang dilakukan oleh se
orang wanita yang bersuami, sebagai buruh (Jndang- 
Undang mcnganggap bahwa ia telah mendapatkan ijin 
dari suamin.ya.

2, Oleh karena itu ia dapat melakukan sendiri semua 
tindakan yang berkenaan dengan perjanjian itu, 
terrnasuk pula memberi tanda pelunasan dan rnenghadap 
pengadilan tanpa bantuan suamnya.

Ketentuan didalam pasal 1601 f angka 1 dan 2 adalah me - 

nyimpangi dari ketentuan didalam pasal 110 Kitab Undang*- 

Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa untuk menghadap 

pengadilan seorang istri harus didampingi atau mendapat 

persetujuan dari 3uaminya.

Dengan demikian hemat saya segala bentuk perjan

jian yang ada dan dibuat oleh kedua belah pihak antara 

pihak perusahaan dengan pekerja wanitanya di UD Cemara

Iman Soepomo, op.cit., h. 4220
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adalah sah, sepanjang perjanjian itu isinya tidak berten- 

tangan dengan hukum agana dan keouoilaun, antara lain :

- bahwa buruh tidav boleh menganut agama manapun;
- bahwa buruh tidak boleh mempunyai anak;
- bahwa buruh wanita di rumah makan diwajibkan mela- 

yani tamu-tamu sampai jauh malam dengan cara yang 
lain daripada yang biasa;

- buruh dilarang bcrgaul dengan orang dari suku atau 
daerah tertentu ;

- buruh dilarang berserikot atau diharuskan masuk 
menjadi anggota serikat buruh tertentu ;

- buruh dilarang mengejar penghidupan yang layak b jgi 
kemanusiaun ;

- buruh wanita diwaiibkan melacurkan diri dengan lan^- 
ganan peruoahaan.

Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang saya per'oleh

perjanjian yang dibuat antara para pekerja wanita dengan

majikan di UD Cemara tidak bertentangan dengan semua hal

yang tersebut diatas.

3. Hubungan_Kerja Antara Majikan Dengan Pekerja Borongan 

Mengenai pekerja borongan ini perusahaan konveksi 

UD Cemara rnengadakan perjanjian untuk pembuatan bordir 

sajar dengan jumlah pekerja sebanyak 5 orang.

Bentuk perjanjian yang diadakan adalah pemborongan 

pekerjaan, dimana perusahaan membrrikan garapan pakaian 

yang hendak dibordir beserta bentuk oerta lamanya waktu 

mengorjakan. Perjanjian pemborongan pekerjaan ini hanya 

dibuat secara li3an, tidak dalam bentuk tertulis dan da

lam waktu tertentu serta bersifat berkala.

Iman Soepomo, op.cit., h. 4ft
p i
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Perhitungan pembayarannya didasarkan pada hasil 

perpotong dari pakaian yang mampu dia bordir. Denman 

demikian pemeriksaan terhadap hasilnya dilalrukan secara 

bagian per bagian atau perpotong.

Dalam perjanjian yang terjadi, pihak pemborong me- 

ngikatkan diri kepada perusahaan untuk inembuat karya ter

tentu (bordir) dengan menerima upah tertentu, sedangkan 

pihak perusahaan mengikatkan diri untuk memborongkan pe- 

kerjaan itu kepada pihak pemborong dengan memberikan se- 

jumlah upah tertentu. Perjanjian tersebut bersifat ber- 

kala, dalam artian bahwa jika pada perjanjian yang per- 

taraa telah selesai dilakukan, maka pemborong tidak ter- 

ikat lagi pada perjanjian itu sampai dibuatnya lagi suatu 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang kedua dengan batas 

waktu yang tertentu pula, yaitu sampai batas soleaainya 

pekerjaan yang dilakukan.

Hemat saya pada perjanjian pemborongan pekerjaan 

yang terjadi di perusahaan konveksi UD Cemara terdupat 

suatu hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan 

pihak pemborong yang dap at dianggap sebagai suatu perjan

jian kerja. Hal ini karena perjanjian pemborongan peker

jaan yang terjadi seperti ketentuan yang terdapat dalam 

panal 1601 c ayat 2 K.U.H Perdata yang rnunetnpkan bahv.a 

jika suatu perjanjian pemboronran pekerjaan diikuti oleh
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beberapa perjanjian 3emacam itu, rneskipun tiap kali dengan 

suatu waktu selang, atau jika pada waktu dibuatn.ya perjan

jian pemborongan pekerjaan terang makaud kedua belah pi

hak adalah untuk membuat beberapa perjanjian lagi yang 

semacam, sedeinikian rupa sehingga perjanjian-perjanjian 

pemborongan pekerjaan itu kesemuanya dapat dianggap se

bagai 3uatu perjanjian kerja, maka yang berlaku adalah

aturan-aturan mengenai perjanjian kerja terhadap tiap

22perjanjian pemborongan pekerjaan itu nendin.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1601 c 

ayat 2 K.U.H Perdata ini hemat saya untuk menetapkan ada

nya hubungan kerja tidak semata-mata didasarkan pada ada

nya beberapa perjanjian pemborongan pekerjaan, tetapi 

pada hubungan antara serentetan perjanjian pemborongan 

pekerjaan itu. Hubungan itu mengandung adanya kepemimpinan 

dari pihak yang memborongkan ’fcerhadap si pemborong. Hubu

ngan semacam inilah yang terjadi antara majikan dengan 

pekerja boron,?,an pada perusahaan konveksi UD Cemara.
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B A B  I V

KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN TERHADAP PARA PEKERJANYA 

Kebijaksanaan Tentang Pengugahan_

Hak Pekerja yang terpenting sebagai akibat langsung 

dari diadakannya suatu perjanjian kerja dan perjanjian 

pemborongan pekerjaan adalah menerima upah. Upah LirnLul 

karena adanya suatu kesanggupan dari pihak majikan untuk 

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah,

Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang dan ben

tuk lain seperti yang diterangkan dalam pasal 1601 p Kitab 

Undang-Undang Hukuin Perdata yang dapat dinilai dengan uang 

yang diterima oleh pekerja secara teratur.

Perusahaan konveksi UD Cemara dalam memberikan upah 

dalam bentuk uang, selain itu perusahaan juga memberikan 

fasilitas berupa tempat tinggal sementara untuk pekerja 

bulanan yang tidak atau belum mempunyai perumahan sendiri 

dan belum menikah. Untuk pemberian upah serta besarnya 

upah, didalajn perusahaan konveksi UD Cemara mendasarkan 

pada jenis pekerja yang ada, berupa pekerja harian lepas, 

pekerja bulanan dan pekerja borongan.

a. Pekerja Harian Lepas

Pekerja Harian Lepas pada perusahaan ini terdiri 

atas 10 pekerja yang tu^asnya hanya mengerjakan berbagai 

kelengkapan akhir dari pakaian yang diproduk3i, yaitu me- 

masang kancing, itikan, pembuatan kancing bungkus dan
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sebagainya.

Tentang pengupahannya, pekerja harian lepas ter

sebut dibayar 3ecara harian. Sedangkan mengenai besarnya 

upah yang diterimanya didasarkan pada la-nanya bekerja 

atau rnasa kerja serta ketrampilan dan kecekatan dalan 

bekerja,

Untuk pekerja yang baru maouk perusahaan memberikan 

upah awal aebesar "p. 2,000,- dengan diberikan makan seba- 

nyak 2 kali sehari. Untuk selanjutnya bila dirasa pekerja 

tersebut dianggap terampil dalam bekerja perusahaan akan 

memberikan kenaikan gaji hingga mencapai Rp, 2 ,500,- dengan 

makan sebanyak 2 kali sehari, Untuk pekerja harian lepas, 

untuk seharinya harus bekerja selarna 7 jam, bila dalam 

seharinya dia hanya bekerja selama kurang dari 7 jam 

untuk pekerja tersebut dikenakan pemotongan upahnya. De

mikian juga bila karena 3esuatu hal pekerja harian lepas 

tersebut tidak bisa bekerja, maka ia tidak berhak atas 

upah yang seharusnya diterima, apapun alasannya.

b, Pekerja Bulanan

Lain halnya dengan pekerja bulanan, pekerja ini 

telah mempunyai keterikatan dengan perusahaan untuk waktu 

yang agak lama, Jumlah dari pekerja bulanan ini 65 peker

ja yang kesemuanya adalah wanita.

Tentang pengupahannya, pekerja bulanan dibayar 

secara bulanan, setiap akhir bulan dari masa kerjanya.
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Dalam hal itu perusahaan konveksi UD Cemara memakai ke

tentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ma3a 

kerja dari pekerja bulanan, yaitu pa3al 1601 o yang ber- 

bunyi ;

Untu> menghitung upah seharinya yang ditetapkan da- 
lam uang, maka bagi pemakaian bab ini, satu hari di
tetapkan atas sepuluh jam, satu minggu atas enam hnri , 
satu bulan atas dua puluh lima hari dan satu tahun 
atas tiga ratus hari, JiVa upah seluruhnya atau seba- 
gian ditetapkan secara lain daripada menurut waktu, 
rnal̂ a sebagai upah harian yang ditetapkan dalam jum- 
lah uang harus diambil upah rata-rata dari si buruh, 
dihitung selama tiga puluh hari kerja yang telah lalu; 
jika tidak terdapat ukuran seperti itu, maka sebagai 
upah harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan 
yang paling rnenyerupai, mengingat si fat, tempat dan 
waktu.

Dari ketentuan tersebut diataei, perusahaan konveksi 

UD Cemara memberikan upahnya dala.i setiap bulannya yang 

dihitung selama dua puluh lima hari beserta dengan ke- 

mudahan lainnya, misalnya adanya tempat tinggal untuk 

sementara, adanya cuti haid, dan 3ebagainya.

Ee3arnya upah yang diterima oleh pekerja bulanan 

juga masih dibedakan lagi, yaitu berdasarkan macara pe

kerjaan yang dilakukannya yaitu : Tukang Obras dan 

Penjahit. Untuk tukang obras upah yang diberikan sebesar 

Tp. 45.000,- ditambah mnkan sebanyak 2 kali sehari, dengan 

masa kerja selama 6 jam sehari. Sedangkan untuk penjahit 

besarnya upah Rp. 55.000,- ditambah makan sebanyak 2 vali 

sehari,dengan waktu Verja juga 6 jam sehari.

^R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, op.cit..h.353
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Ketentuan lain tentang upah bagi pekerja bulanan

yaitu bahwa pekerja masih tetap berhak atas upahnya apa-

bila karena'3akit atau karena kecelakaan sehingga tidak

mampu untuk melakukan pekerjaan. Selain itu pekerja masih

tetap berhak atas upahnya apabila in. baik karena memenuhi

kewajiban yang diletakkan karena Undang-Undang atau Peme-

rintah tanpa penggantian uang yang tid^k dapat dilakukan

diluar waktu kerja, maupun karena kejadian khusus diluar

kesalahannya terhalang melakukan pekerjaan. Jadi ada

suatu jaminan apabila karena sesuatu hal yang diluar ke-

hendaknya sehingga pekerja tersebut tidak dapat melakukan

pekerjaannya, maka pekerja tetap dibayar penuh oleh pihak

perusahaan. Mere^a juga berhak ata3 tunjangan dimasa

sakit serta santunan bila mengalami kecelakaan kerja.

c. Pekerja Borongan

Tentang pembayaran upah bagi pekerja borongan,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaturnya dalam pasal

1608 yang berbunyi :

Jika suatu pekerjaan dikerjakan sepoi.ong demi sepotong 
atau seukutan demi seukuran maka pekerjaan itu dapat 
diperiksa sebagian demi sebagian ; pemeriksaan terse
but dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah 
dibayar, apabila pihak yang memboron.^kan tiap-tiap 
kali membayar si pemborong men^jut imbangan dari apa 
yang telah selesai dikerjakan.

24Ibid. h. 377
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Demikian juga pada perusahaan konveksi UD Cemara, 

masalah upah bagi pekerja borongon dibayarkan berdasarVan 

banyaknya perpotong yang mampu mereka hasilkan. Makin 

banyak jumlah bordiran yang mampu mereka hasilkan, makin 

besar pula jumlah upah yang akan diterimanya. Jadi masin^- 

masing pekerja dalam memperoleh upahnya adalah berbeda- 

beda.

Selain itu bentuk serta ukuran bordiran juga mem- 

pengaruhi terhadap upahnya. Geinakin rumit dan besar uku

ran yang dibordir, semakin mahal pula upah yang haruo di- 

keluarkan untuk perpotongnya.. Untuk jenis pakaian wanita 

dengan bentuk bordir yang sedang, mereka mendapatkan upah 

Rp. 600,- perpotong, dan paling banyak dalam tiap harinya 

mereka mampu mengerjakan sebanyak 10 potong. Sedangkan 

untuk bentuk yang paling rumit mereka mendapatkan ongkos 

Rp. 1 .000,- untuk tiap potongnya dan paling banyak mereka 

hanya mampu mengerjakan 5 sampai 6 potong dalam setiap 

harinya.

Sama halnya dengan pekerja harian lepas, jika mere

ka tidak mampu mengerjavan pekerjaannya karena alasan apa- 

pun, mereka tidak berhak atas upahnya. Khusus mengenai 

pekerja borongan ini, jiVa perusahaan telah menetapvan 

batas waktu selesainya pekerjaan itu atau dengan sistem 

kontra^, apabila sampai batas waktu penyerahan belum di* 

aerahkan atau belum seleoai, pihaV pemborong dikenai
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sank3i denda yang besarnya telah ditentukan pada saat me- 

ngadakan kontrak. Mereka juga tidak berhak atas tempat 

tinggal sementara yang disediakan oleh perusahaan.

Hemat 3aya kebijaksanaan tentang pengupahan yang 

dilakukan perusahaan konveksi UD Cemara oudah sesuai 

dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 

8 tahun 1981 tentang Perlindungan upah bagi buruh, Upah 

diberikan dalam bentuk rupiah serta tunjangan dalam ben- 

tuk lainnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 1601 p 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jumlah upah yang di- 

terima oleh buruh juga audah oeouni dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja yang diteluarkan pada tahun 1992 

tentang peningkatan upah minimum regional untuk daerah 

tin&kat II diwilayah Jawa Timur, untuk Kotamadya Surabaya 

upah minimum yang tadinya ilp. 1409, — ditingkatkan menjadi 

2250 rupiah.

2* Kebifjavsana_,in_Tentanf> Jaminan Sosial

Jaminan Social adalah tunjangan-tunjangan yang di- 

terima buruh dan keluarganya diluar upah yan$ harus di- 

terimanya. pidalam pelaksanaannya masalah jaminan sosial 

dapat diadakan melalui dua cara, yaitu:

a. Pemberian jaminan sosial yang diselenggarakan oleh 

badan atau lembaga yang secara khusus didirikan oleh 

perusahaan bagi pekerjanya. Keikut sertaan pekerja 

dalam masalah jamihan sosial yang diselenggarakan ini
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didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara pe

kerja dengan majikan.

b. Jaminan Sosial yang secara langsung diselenggarakan 

oleh perusahaan bagi pekerjanya.

Pad? perusahaan konveksi UD Cemara masalah jaminan sosial 

juga diadakan, Dola/n hal ini memakai bentuk yang kedua, 

rnenyelenggarakan sendiri masalah jaminan sosial tersebut 

bagi para pekerjanya. Pekerja yang berhak atas jaminan 

sosial hanya pekerja bulanan yang sekurang-kurangnya telah 

bekerja pada perusahaan sela;n 'satu tahun.

Ketentuan tentang jaminan sosial ini diantaranya 

bagi pekerja bulanan masih tetap berhak atas upahnya apa- 

bila pekerja karena sakit,. kecelakaan atau karena sesuatu 

hal yang diluar kehendaknya sehingga pekerja tersebut 

tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka ia tetap dibayar 

penuh oleh perusahaan. Mereka juga berhak atas tunjangan 

dimasa sakit serta santunan bila.'. mengalami kecelakaan 

kerja.

Keberadaan para pekerja wanita pada perusahaan 

konveksi UD Cemara tidak terlepas dari kodratnya sebagai. 

wanita yang secara biologis mengalami beborapa peristiwa 

yang berhubungan dengan kodratnya sebagai wanita, yaitu 

adanya haid dan kehamilan.

Menurut Dr. Suma’mur PK.M.Sc, mengatakan bahwa 

"Haid adalah perdarahan dari rahim setiap bulan dan meru-
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pakan stu kriteriura wanita normal M,

Dimana pada masa haid daya tahan fisik seorang wanita ber- 

kurang yang dapat juga mempengaruhi faktor psikis seorang 

wanita. Sudah barang tentu hal tersebut akan dapat pula 

mempengaruhi temperamennya, seperti tingkat kesadaran 

serta ketelatenannya akan berkurang* Kebanyakan dari wa

nita pada saat mengalami haid akan merasa sakit sekali 

sehingga mau tidak mau akan menganggu aktivitas kerjanya 

atau bahkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sama 

sekali.

Pada perusahaan konveksi UD Cemara yang banyak 

mempekerjakan pekerja wanita, sudah barang tentu merasa 

perlu untuk membuat suatu kebijaksanaan dalam hal mem- 

berikan suatu kelonggaran dalam bekerja. Pada bagian pen- 

jahitan misalnya, jika seorang pekerja atau lebih menga- 

lami haid dan merasakan sakit yang luar biasa, perusaha

an akan memberikan cuti selama dua hari pertama pada 

masa haid. Sampai seJ'arang, semua pekerja wanita yang 

merasakan sakit pada masa haid telah dicatat naman.ya oleh 

bagian personalia, juga seorang wanita pada tanggal bera- 

pa biasanya mereka mangalami masa haid. Jika dirasa amat 

perlu, diutuslah seorang dokter perusahaan untuk memerik- 

sa pekarja wanita tersebut yang mengaku mengalami aakit 

pada masa haid, misalnya seorang pekerja wanita yang

25

^Suma’mur, Keselamatan Ker.ja dan Ponceqahan 
Kecelakaan, C.V Haji"Wasagung, Ja>arta, 1987, h.271
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mengalami masa haid lebih dari satu kali dalam sebulan, 

Untuk ma3alah kehamilan, perusahaan akan membantu 

dalam hal tunjangan masa hamil, bila pekerja tersebut su- 

dah tidak mungi'in dapat melakukan pekerjaan rutin lagi, 

aerta bantuan bila ber3alin,

Kebijaksanaan lain dari perusahaan yang juga pen- 

ting adalah adanya pemeriksaaon dan pengobatan kesehatan 

pada 3eorang dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dengan 

cuma-cuma.

Hemat saya pelaksanaan jaminan so3ial pada perusa

haan konveksi UD Cemara sudah cukup baik sekalipun masih 

berjalan kurang seinpurna. Kekurang serapurnaan tersebut 

antara lain sebagai berikut :

1) Tidak diikutkannya pekerja yang ada pada perusahaan itu 

dalam program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), 

sebagaimana divvajibkan oleh Peraturan pemerintah Nomor 

33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, 

bagi perusahaan yang mempunyai lebih dari 25 orang 

pekerja.

2) Tidak adanya serikat pekerja dalam perusahaan sebagai 

wadah penyaluran aspirasi bagi pekerjanya, sehingga 

tidak terdapat suatu kekuatan dari pihak pekerja bila 

sewaktu-waktu terjadi kesalahan dari pihak majikan.
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3. Kebijaksanaan Tentang Tempat dnn^ffaktu Kerja 

a* Tempat Kerja

Untuk mcnghindari bahaya akibat kerja serta pen- 

cegahan terhadap segala penyakit atau gangguan kesehatun 

yang kemungkinan ditimbulkan oleh faktor pekerjaan dan 

lingkungan kerja, maka pekerja berhak untuk inendapatkan 

tempat kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan 

kebersihan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 16 

Bagian V ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1948, yaitu: 

"Tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh 

majikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ke

bersihan", ̂

Sehubungan dengan hal tersebut di;atas, perusahan 

konveksi UD Cemara telah mengadal'an suatu pengaturan ter

hadap tempat kerja yang sesuai drngan syarat kesehatan dan 

kebersihan, yaitu dengan cara :

1 ) Mengelompokkan para pekerja berdasarkan pada jenis pe

kerjaan yang dilakukan. Untuk penjahit dipisahkan de

ngan tukang obras, demikian pula untuk tukang potong 

bahan, sehingga tidak akan menganggu pekerjaan dari

rr.asing-masing pekerja.

2) Pembataaan jumlah pekerja yang ada pada satu ruangan, 

sehingga tidak akan mengganggu sirkulasi udara bebas,

3) Pengaturan ruangan kerja sedemikian rupa sehingga a is. 

sirkulasi udara dan pemberian cahaya yang cukup*

Iman Soepomo f op.cit.. h .28 7
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4) Tiap bulan sekali diadakan pemerikuaan terhadap per- 

alatan yang ada guna menghindari terhadap kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja.

>) Masing-masing pekerja bertanpgung jawab atao keberoihan 

tempat kerjanya masing-masing. Pembersihan dilakukan 

setelah waktu kerja habis.

Semenjak masa berdirinya sampai sekarang pada pe

rusahaan konveksi UD Cemara tidak pernah terjadi suatu 

kecelakaan Verja yang menimpa pekcrjanya.

Jadi hemat saya pengaturan tempat kerja yang di 

lakukan perusahaan telah memenuhi ketentuan yang disebut 

kan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1948 tentang undang- 

undang kerja.

b. Waktu Kerja dan Waktu Mengaso

Waktu kerja bagi pekerja di perusahaan konveksi 

UD Cemara ini juga didasarkan pada jenis pekerjaannya. 

Untuk Pekerja Harian Lepas, jam kerjanya :

- Hari biasa : pukul 08.00 sampai pukul 16.00 

Istirahat ; pukul 12.00 sampai pukul 13.00

- Hari Jum'at ; pukul 08.00 3ampai pukul 16,00 

Istirahat : pukul 1 1 . 3 0 sampai pukul 13.30

Dengan ketentuan bahwa jika mereka bekerja kurang dari 

jum kerja yang ditetapkan, diadakan pen.^urangan upah.

Untuk Pekerja Bulanan, jam kerjanya ;

- Hari biasa : pukul 0°.00 sampai pukul 15.00
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Istirahat : pukul 12 .00 sampai pukul 13.00

- Hari Jum*at : pukul 03.00 sampai pukul 15.0C

Istirahat : pukul 11.30 sampai pukul. 13.30

Mereka bekerja selaina 25 (dua puluh lima) hari dalam se~ 

bulan, dan jika karena sesuatu hal yung memaksa dan daput 

iiterirna oleh perusahaan sebagai suatu alasan mereka 

tidak dapat bekerja, misalnya karena sakit dan sebagainya, 

mereka tetap berhak atas upahnya secara penuh. Untuk hari 

Minggu mereka diberi waktu libur.

Untuk Pekerja Borongan, tidak ditentukan jam kerjanya. 

Mereka sebisanya menghasilkan hosil yang sebanyak- 

banyaknya. Jika mereka mempunyai mesin bordir sendiri di 

rumahnya, maka barang garapan tersebut dapat dibawa pulan^ 

dan disetorkan esok herinya. Sampai. arnt ini paru i'"u?vv-> 

borongan di perusahaan konveksi UD Cemara belum aria yang 

meiniliki mesin bordir sendiri sehingga semua garapannya 

dikerjaVan di perusahaan. Kecuali jika mereka terikat 

pada batas waktu kontra> yang diadukannya dengan pihak 

perusahaan, maka mereka haru3 menyelesaikannya sesuai 

batas waktu yang telah ditentukan.
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P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu mengenai pelaksanaan 

hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan konveksi 

UD Cemara,'maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

a. Hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan konveksi 

UD Cemara adalah berbentuk perjanjian kerja dan pem

borongan pekerjaan. Perjanjiannya dibuat secara lisan 

dan merupakan aturan umum yang ada pada perusahaan, 

Khusus untu> pekerja tetap, perjanjian yang diadakan . 

dengan pihak majikan adalah mengikat kedua belah pihak, 

yaitu untuk masalah pengakhiran hubungan yang dilakukan 

harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Mengenai sistem pengupahannya,perusahaan konveksi 

UD Cemara dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 8 

tahun 1981 tentang perlindungan upah bagi buruh. Upah 

diberiVan dalam bentuk rupiah serta tunjangan dalam 

bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan pada pasal 

1601 p Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jumlah upah 

yang diterima oleh buruh juga sudah sesuai dengan 

Keputusan Men Leri tfenaga Kerja ,yang dikeluarkan tahun 

1992 mengenai peningkatan upah minimum regional untuk 

Daerah Tingkat II di wilayah Jawa Timur, untuk kota-

47
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madya Surabaya upah minimum yang tadinya Rp. 1 • 409# — 

ditingkatkan menjadi ?pi 2.250!-.

c, Pelaksanaan jaminan sosial pada perusahaan konveksi 

UD Cemara ternyata rnaaih berjalan Vurang sempurna. 

Kekurang sempurnaan tersebut antara lain sebagai 

berikut ;

1) Tidak diikutkannya pekerja pada perusahaan konveksi 

UD Cemara dalam program Asuransi Sosial Tenaga Kerja 

(ASTEK), sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pe- 

merintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial 

Tenaga Kerja.

2) Tidak adanya serikat pekerja dalam perusahaan seba

gai wadah penyaluran aspirasi bagi pekerjanya, 

sehingga tidak terdapat Guatu kekuatan dari pihak 

pekerja bila scwaktu-waktu terjadi kesalahan dari 

pihak majikan.

d« Dalam hal pengaturan tempat kerja, Perusahaan Konveksi 

■UD Cemara telah memenuhi ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Kerja Nomor 12 tahun 1948. Juga mengenai 

pengaturan waktu kerja telah disesuaikan dengan keten

tuan dalam pasal 1601 o dan pasal 1602 v Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata.

2. SAPAN-SAKAN

fiuna memperbaiki beberapa kekurang sempurnaan pe- 

laksanaan hubungan kerja pada perusahaan konveksi UD Cemara 

maka saya menyarankan :
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a. Hendaknya diadakan perubahan dalam hal bentuk perjanjian 

yang ada dari bentuk lison ke bentuk yang tertulis, 

sehingga akan lebih memberikan kepastian hukum bagi 

keuda belah pihak apabila sewaktu-waktu terjadi 3uatu 

perselisihan dan lebih menjamin hak-hak yang ada bagi 

pihak pekerja dalam hal terjadi wan prestasi oleh 

pihak majikan.

b. Demikian juga maaalah upah, henduknya diadakan suatu 

penetapan besarnya upah yang dibayarkan kepada setiap 

jenis pekerja dalam suatu bentuk yang tertulis.

c. Guna lebih menjamin kesejahteraan bagi para pekerja 

khususnya pekerja bulanan, pihak pengusaha lebih di- 

harapkan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam 

program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEX), seperti 

yang telah ditetapkan bagi perusahaan yang mempunyai 

lebih dari 25 orang pekerja .

d. Dibentuknya suatu serikat pekerja dalam perusahaan, 

sebagai wadah penyaluran aspirasi para pekerja bila 

terjaii suatu ketidav pua3aan terhadap peraturan 

atau berbagai kebija^sanaan yan? ditetapkan oleh 

majikan.
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U .D . ’’ C E M A R A ”
J L. C E l/l A R A NO. 4 J A U T 1 M A L A N G  T ii L P. 23522

S U R A T  K E T E R A N G A N

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pimpinan 

UD CEMARA, mengelola GARMENTS producer, dengan ini menerangkan 

bahwa i

N a m a  : MUDJIADI

S t a t u s  i Mahaaiswa Fakultas Hukum

Univeraitas Airlangga Surabaya.

A 1 a m a t : Jalan Asem Jaya V/43 Surabaya.

Benar-benar telah selesai melakukan kegiatan Survey 

^una mengumpulkan data untuk penyu3unan gkripsinya, tentang :

" PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN KONVEKSI 

( Studi kasua UD CEMARA di Kotamdya Malang )M.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan aebenar- 

benarnya dan harap menjadikan perikaa adanya.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ... M U D J I A D I
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