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BAB I

PENDAHUIiUAH

Di dalam suasana alam kemerdekaan seperti sekarang 
ini, kita sebagai generasi penerus telah dihadapkan dan 
mendapat tantangan untuk mengisi kemerdekaan ini kepada 
pembangunan.

Pembangunan dalam arti luas meliputi seluruh aspek 
kehidupan, seperti yang telah dicantumkan dalam Garis-ga- 
ris Besar Haluan Negara bahwa tujuan pembangunan nasionol 
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pemba
ngunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai masya- 
rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- 
undang Dasar tahun 1

HakekaV pembangiman itu sendiri adalah mengangkat 
harkat martabat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, kemanuaiaan yang adil dan beradab, persatuan Indone
sia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial ba- 
gi seluruh rakyat Indonesia dengan secara bulat dan utuh.

Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-undang Daaar 1945 
yang antara lain dalam pasal 33 nya disebutkan bahwa:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berda- 
sar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan yang raenguasai hajat hidup orang banyak di- 
kuasai oleh negara*

1
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(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besamya kemakmuran r a k y a t . T
Makna dari ayat (3) di atas jelaslah bahwa kita di- 

tuntut untuk menggali dan mempergunakan semua kekayaan 
alam baik yang ada di bumi, di air* di darat dan di udara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemakmuran tidak dapat dicapai dengan hanya ber- 
pangku tangan aaja tetapi harus bekerja, guna memberikan 
keseimbangan antara alat perauas dengan kebutuhan. Dengan 
demikian bekerja memegang peranan penting dalam menuju ma- 
syarakat adil dan makmur berdaaarkan Pancasila dan Undang- 
undang Dasar 1945«

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya 
buruh merupakan aalah satu unsur penting yang berpartisi- 
pasi langaung^di dalam pembangunan. Mereka itu dapat di- 
harapkan berpartiaipaai deng'm baik di dalam pembangunan 
apabila mereka diberi perlindungan, pemeliharaan dan pe- 
ngembangan terhadap kesejahteraannya atau dengan perkata- 
an lain mereka diberi penghidupan yang layak bagi kemanu- 
siaan,

Sebagai uaaha pemerintah memberikan perlindungan 
itu dengan menetapkan peraturan yang orientasinya pada 
perlindungan buruh, aeperti terbukti pada kalimat Penje- 
lasan Umum Undang-undang Kerja tahun 1948 dari Republik 
Indonesia yang berbunyi eebagai berikut:

Undang-undang pokok ini dimeksudkan pula sebagai suatu
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pernyataan (declaration) politic sosial negara kita 
yang mengenai pekerjaan buruh untuk menjamin pekerja- 
an dan penghidupan yang layak bagi buruh, selaras de- 
ngan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.2

Sebenamya adalah logis apabila buruh itu bekerja 
lebih lama waktunya, maka akan memperoleh hasil kerja yang 
lebih banyak dan begitu pula upah yang diterimapun akan 
bertambah. Namun hal itu menurut undang-undang tidaklah 
demikian, karena undang-undang telah mengadakan pembatasan 
mengenai lamanya waktu buruh untuk bekerja. Waktu kerja 
menurut undang-undang telah dibatasi guna memberikan per
lindungan kepada buruh itu sendiri, baik segi phisik atau 
pun psikisnya sehingga dapat mempertinggi deraj at penghi
dupan dan kecerdasan buruh itu sendiri.

Agar supaya dapat terjaga kondisi dan kontinuitaa 
para buruh dalam ia melakukan pekerjaannya, maka undang- 
undang telah memberi kewenangan kepada para praktisi hu
kum, khususnya bidang hukum perburuhan untuk melakukan 
pengawaean terhadap pelaksanaan dari ketentuan waktu kerja 
tersebut. Hal itu mengingat masa pembangunan negara yang 
kita hadapi dan caranya mempergunakan pekerjaan buruh di 
negeri kita yang pada umumnya belum rasionil.

Kita ketahui kenyataannya, ketentuan-ketentuan wak
tu kerja buruh itu telah sering dilakukan penyimpangan-pe- 
nyimpangan, sehingga kadang-kadang tujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada buruh sering kurang mendapat perhatian.

Adapun mengenai titik berat pembahasan masalah da
lam tulisan ini adalah tinjauan perlindungan buruh di
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perusahaan laxnpu tekan "Butterfly" PT Agustin industrial 
Company, yang disebabkan karena perlindungan buruh di per
usahaan tersebut memerlukan perhatian. Hal itu berhubung 
dengan adanya penyimpangan dari ketentuan waktu kerja bu
ruh yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu adanya 
waktu kerja buruh yang melebihi waktu kerja maximum (waktu 
kerja lembur).

Mengingat kompleksnya masalah perlindungan buruh, 
maka akan dibatasi pada pembahasan waktu kerja buruh yang 
dalam hal ini akan ditinjau dalam hubungannya sebagai sa- 
lah satu sarana pemerintah bagi perlindungan buruh khusus- 
nya di bidang kesehatan kerjanya.

Sebagai salah. satu sarana perlindungan buruh, maka 
waktu kerja tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pasal 10 
ayat (1), aye.-c (2), ayat (3) dan pasal 12 ayat (1) UU Wo.
1 tahun 1951 (atau yang diseVut pula UU Kerja 1948) yang 
menjadi aturan dasar bagi waktu kerja buruh.

Dalam membahas masalah di atas dilakukan dengan ca- 
ra mempergunakan metode deskriptif-komparatif yaitu: dengan 
secara deskriptif mengemukakan dan menafsirkan peraturan 
yang ada dan sedang berlaku, kemudian dibahas secara kompa- 
ratif peraturan itu dengan data yang ada dalam prakteknya 
yang dipusatkan pada penguraian maseLlahnya.

Adapun data yang dipergunakan dalam penyusunan tu- 
lisan ini diperoleh dari: kepustakaan, informasi dan data 
dari hasil pengamatan dalam praktek.
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Selanjutnya mengenai sistimatika pembahasan masalah 
dalam tulisan ini diawali dengan memberikan pengertian me
ngenai perlindungan buruh, yang sebelumnya akan diuraikan 
juga tentang sejarah atau latar belakang dari perlindungan 
buruh. Setelah itu akan dibahas mengenai beberapa ketentu
an tentang waktu kerja buruh, seperti antara lain: aturan 
mengenai waktu kerja tersebut yang hanya dapat disimpangi 
setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari instansi yang 
berwenang, kemudian mengenai kewenangan untuk memberikan 
dan mengeluarkan ijin penyimpangan, juga mengenai pengawas- 
an dari pelaksanaan waktu kerja buruh.
Namun apa yang sebenamya telah dicantumkan dalam undang- 
undang tersebut, penerapan di dalam praktek tidaklah sela- 
lu sesuai. Untuk itu maka akan dibahas mengenai perlindung
an buruh yang""berhubungan dengan waktu kerja dalam praktek. 
Terakhir dalam tulisan ini akan diberikan kesimpulan dan 
saran yang merupakan rangkuman dari intisari aeluruh pemba- 
hasan yang terdapat dalam uraian terdahulu.

Tujuan pembahasan masalah ini adalah untuk memberi
kan sedikit sumbangan pemikiran dalam membuat langkah 
kebijaksanaan diwaktu sekarang dan akan datang khusuenya 
mengenai waktu kerja, sehingga dapat menunjang lajunya 
pembangunan Indonesia tanpa merugikan para pelaksana pemba
ngunan itu sendiri.
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■̂Berita Republik Indonesia, II, 7, bu 45-48; Pen- 
jelaean h. 51-56* 

pSoetikno, Ichtisar Singkat Pertmdang-undangan 
Perburuhan Di Indon^ealar^saguna, Jakarta/ 1965. n* 13.
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BAB II

PENGERTIAN PERLINDUNGAN BURUH

Kalau kita membicarakan perihal perlindungan buruh 
kita tidak dapat melupakan terhadap sejarah atau lat'ar 
belakang dari perlindungan buruh itu sendiri. 01eh karena 
itu sebelum kita membicarakan pengertian dari perlindung
an buruh, sebaiknya kita mengetahui dahulu sejarah atau 
latar belakang dari perlindungan buruh.

Sejarah perlindungan buruh mulai dengan jaman per- 
budakan,di mana manusia diperjual-belikan untuk dijadikan 
budak yang merupakan buruh pada jaman itu. Yang mampu mem- 
beli budak akan dapat berbuat sesuka hatinya terhadap bu- 
daknya, hingga hidup atau matinya tergantung pada yang 
mempunyai budak. Nasib yang sangat menyedihkan dari budak 
itu menimbulkan rangsangan ataupun dorongan bagi orang- 
orang tertentu yang mempunyai rasa kemanusiaan, untuk ber- 
usaha mengadakan perlindungan terhadap budak-budak. Dalam 
sejarah tercatat aeorang yang berusaha keras melindungi 
budak-budak dengan sikapnya anti perbudakan ialah;
Abraham Lincoln (A,S. 1811 s/d 1880).

Dorongan untuk mengadakan perlindungan itu timbul 
juga pada buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan. Di- 
temuinya ilmu tenaga uap dan listrik yang digunakan da
lam proses produksi semakin mendorong usaha-usaha perlin
dungan terhadap buruh-buruh.

7
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Di Indonesia usaha mengadakan perlindungan terhadap 
buruh khususnya di bidang kesehatan kerja, telah dimulai 
pula sejak jaman perbudakan dan melalui jaman kerja paksa 
atau rodi serta jaman punale sanksi yang berlangsung anta- 
ra tahun 1872 dan berakhir pada tahun 1922.

Dalam kitab "Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Ker- 
ja (Perlindungan buruh)11 karangan Imam Soepomo, pada ha- 
laman 14 diuraikan bahwa di Indonesia, jika dibandingkan 
dengan di negara lain,berkat aturan adat yang dijiwai oleh 
kepribadian bangsa,yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab 
para budak itu agak baik kedudukannya tidak saja di bidang 
ekohomis melainkan juga di bidang kesehatan kerja. Hal itu 
terbukti dengan diadakannya peraturan-peraturan mengenai 
perlekuan terhadap keluarga budak oleh pemerintah Hindia 
Belanda.

Pada jam an rod! terdapat pula perlindungan buruh, 
tetapi tidak dirasakan pada rasa perikemanusiaan melain
kan lebih didasarkan pada kekhawatiran kehabisan jumlah pe- 
kerja paksa. ^ebagai usaha untuk memberi perlindungan ke
pada buruh yaitu dengan diadakannya pembatasan waktu lama- 
nya melakukan pekerjaan, misalnya hanya boleh diadakan ro
di oehari eeminggu dan paling banyak 52 hari setahunnya 
serta seharinya tidak boleh lebih dari 12 jam dan jarak an- 
tara rumah dan tempat kerja harus diperhatikan. Perlindung
an ini dalam prakteknya sering dilanggar, karena pengawas- 
annya justru ditugaskan kepada dan dilakukan oleh mereka
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yang berkepentingan sendiri.
Demikian pula pada Jaman punale sanksi tidak ter- 

dapat perlindungan buruh seperti yang diharapkan, karena 
memang tidak terdapat dalam peraturan koeli-ordonansi 
yang bersangkutan.

Begitulah mengenai perlindungan buruh selama jaman 
penjajahan Hindia Belanda maupun Jepang, buruh Indonesia 
belum diperlakukan secara wajar sebagai manusia yang ber- 
hak akan perlindungan mengenai penghasilan yang layak, 
kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sakit dan lain 
lagi.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan sesuai dengan per- 
kembangan masyarakat, industrialisasi dan teknologi, maka 
pemerintah menuangkan peraturan mengenai perlindungan bu
ruh ke dalam Undang-undang Nasional yaitus Undang-undang 
Kerja tahun 1948 no.12, yang dinyatakan berlaku untuk se-

j

luruh Indonesia oleh Undang-undang no,1 tahun 1951. Un
dang-undang tersebut merupakan undang-undang pokok per
lindungan buruh, yang memuat aturan-aturan dasar mengenai 
pekerjaan anak, pekerjaan orang muda dan orang wanita, 
waktu kerja, waktu istirahat dan tempat kerja. Adapun me
ngenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. Sedang berlakunya Undang-undang Kerja itu ha- 
nya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh, 
yaitu orang yang bekerja pada orang lain atau suatu badan 
dengan menerima upah; Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan
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dalam suatu hubungan kerja.
Selanjutnya setelah kita mengikuti sedikit uralan 

mengenai aejarah atau latar belakang perlindungan buruh, 
maka kini sampailah kita kepada pengertian tentang per
lindungan buruh.

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bah
wa perlindungan buruh pada mulanya hanya dimaksudkan un
tuk melindungi buruh terhadap tindakan sewenang-wenang 
dari majikan yang terutama ditujukan kepada pemerasan te- 
naga buruh. Tetapi dengan semakin berkembangnya teknolo- 
gi yang dipakai dalam proses produksi, maka perlindungan 
buruh diperluas yaitu meliputi pula usaha melindungi bu
ruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat- 
alat kerja.

Jadi yang dimaksud dengan perlindungan buruh seat 
ini adalah perlindungan buruh terhadap pemerasan atau 
eksploitasi tenaga buruh oleh majikan dan juga tercakup 
di dalamnya usaha melindungi buruh dari bahaya kecelaka-

3an yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja.

■'Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djam- 
batan, Djakarta, 1970, h. 114«
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BAB III

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG WAKTU KERJA BURUH

1. Pengertlan Waktu Kerja Buruh
Ketentuan tentang waktu kerja yang pada aaat ini 

berlaku dapat kita lihat pada pasal 10 ayat (1) kalimat 
pertama Undang-undang no. 1 tahun 1951 yang berbunyi se- 
bagai berikutx "Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan 
lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu".^

Ketentuan tersebut di ataa telah dinyatakan berla
ku sejak 1 Mei 1950 dengan PP no.13 tahun 1950 yang kemu- 
dian dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan PP 
no. 4 tahun 1951 tanggal 8 Januari 1951 (LN 1951 No. 7).

Berlakunya aturan waktu kerja oleh PP no. 4 tahun 
1951 tersebut telah dibatasi, yakni hanya berlaku pada 
tempat kerja yang bersifat perusahaan, baik perusahaan 
pemerintah maupun swasta. Dengan demikian aturan waktu 
kerja untuk semua tempat kerja yang bersifat perusahaan 
adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu tanpa membedakan 
jenis pekerjaan dan golongan buruh yang melakukan peker
jaan dalam suatu perusahaan.

Segala ketentuan lama yang masih berlaku yang di 
dalamnya terdapat aturan waktu kerja melebihi 7 jam se
hari dan 40 jam aeminggu oleh PP no.4 tahun 1951 tersebut 
telah dinyatakan dibatalkan.

Di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1951 maupun PP

11
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no. 13 tahun 1950 tidaklah kita jumpai pengertian tentang
waktu kerja, tetapi di dalam Peraturan tentang Lalu Lin-
tas Di Jalan (Wegverkeersbealuit-verkeer en waterstaat)
pada pasal 64 ayat (1) sub a disebutkan bahwa:

Waktu kerja adalah jangka waktu antara saat yang ber- 
sangkutan harus ada untuk memulai pekerjaannya dan 
saat ia dapat meninggalkan pekerjaannya untuk menik- 
raati waktu iatirahat dikurangi dengan waktu-waktu me- 
ngaso antara permulaan dan akhir waktu kerja.5

Menurut Imam Soepomo, bahwa waktu kerja tersebut 
di atas untuk lebih mudahnya disebut sebagai waktu dinas, 
karena selain waktu kerja di atas ada lagi waktu kerja 
lain yang disebut dengan waktu kerja efektif yakni selaraa 
pengeraudi benar-benar melakukan pekerjaannya mengemudikan 
kendaraannya.^ Akan tetapi sejak Undang-undang no.l tahun 
1951 berlaku maka tidak ada perbedaan antara waktu dinas 
dari waktu kerja efektif.

2. Penyimpangan Waktu Ker.ia Buruh
Pada prinsipnya majikan masih diperkenankan untuk

memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu ; Prinsip ini ditentukan pada pasal 12 ayat (1)
Undang-undang no. 1 tahun 1951 yang berbunyi:

Dalam hal di mana pada suatu waktu atau biasanya pada 
tiap waktu atau pada masa tertentu ada pekerjaan yang 
bertimbun-timbun yang harus diselesaikan, boleh di- 
jalankan pekerjaan yang menyimpang dari yang ditetap- 
kan pada pasal 10 dan pasal 11, akan tetapi waktu 
kerja itu tidak boleh lebih dari 54 jam seminggu*7

Walaupun dimungkinkan penyimpangan aturan waktu 
kerja tersebut oleh pemerintah, tetapi majikan tidak boleh
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semaunya di dalam memperkerjakan buruh"untuk— !kg£^ntingan 
perusahaan, sehingga buruh tetap mendapatkan perlindungan 
dari pemerintah. Dengan demikian majikan tidak boleh meng- 
anggap buruh semata-mata sebagai faktor produksi belaka 
untuk mengejar keuntungan yang didasarkan pada prinsip- 
prinsip ekonomi.

Selanjutnya ditentukan pula pada pasal II sub pa
sal 2 PP no. 13 tahun 1950 bahwa:

Dengan ijin dari Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan 
atau yang ditunjuk olehnya bagi perusahaan yang pen- 
ting untuk pembangunan negara, majikan dapat mengada- 
kan aturan waktu kerja yang menyimpang dari pasal 10 
ayat (1) kalimat pertama. ayat (2) dan ayat (3) Undang 
Undang Kerja tahun 1948*°

Jadi penyimpangan waktu kerja harus dengan ijin sesuai de
ngan peraturan tersebut.

Untuk mendapatkan ijin tersebut pada. pasal II sub 
pasal 2 PP no. 13 tahun 1950, majikan diwajibkan menyam-

jpaikan surat permohonan kepada Kepala Jawatan Pengawasan 
Perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Di dalam 
surat permohonan ijin itu harus disebutkan:

a. Nama dan kedudukan perusahaan;
b. Nama dan alamat majikan;
c. Sifat perusahaan dan jumlah buruh (laki-laki atau 

perempuan) yang ada di situ;
d. Aturan waktu kerja yang ada pada waktu menyampaikan 

permohonan ijin;
e. Aturan waktu kerja yang dikehendaki untuk bagian- 

bagian mana dan untuk berapa lama dimintakan ijin;
f. Banyaknya buruh yang dikenakan aturan waktu kerja 

yang dikehendaki;
g. Alasan-alasan meminta ijin;
h. Syarat-syarat yang diadakan oleh majikan, dan
±i Lain^lain hal yang menurut majikan perlu dikerauka-

kan.°
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Dalam mempertimbangkan permohonan Ijin penyimpangan 
waktu kerja, Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan terlebih 
dahulu memperhatikan hal-hal berikut ini:
1, Penyimpangan aungguh-sungguh diperlukan karena penting 

artinya untuk pembangunan negara dan umum, atau
2. Sungguh-sungguh tidak dapat dihindari karena sifat teh- 

nik perusahaan, atau
3# Karena ada pekerjaan yang bertimbun-timbun yang harua 

lekas diselesaikan, atau
4. Karena keadaan memaksa.

Menurut hemat saya, pemberian ijin penyimpangan rrak- 
tu kerja berdasar salah satu dan atau beberapa alasan per- 
timbangan tersebut di atas adalah merupakan partisipasi 
dari pemerintah dalam menunjang kesuksesan pembangunan ne
gara tanpa mefl&urangi makna dan maksud memberikan perlin
dungan kepada buruh, karena C-alam pemberian ijin tersebut 
telah ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
pihak majikan, antara lain yaitu:
a. Setiap pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 jam sehari 

dan 40 jam seminggu dalam hari kerja biasa wajib diba- 
yarkan upah lembur sedikitnya 14 kali upah biasa sejam 
pada jam pertama dan 2 kali upah biasa sejam untuk ker
ja selebihnya;

b. Setiap pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat 
mingguan dan atau pada hari raya resmi, upah wajib di
bay arkan 2 kali upah biasa sejam dan untuk kerja se-
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lebihnya wajib dibayarkan 3 kali upah biasa sejam;
c. Terhadap buruh muda dan wanita hamil lanjut ijin pe

nyimpangan waktu kerja tidak berlaku;
d. Wajib diberikan kesempatan kepada buruh untuk maka^dan 

minim secukupnya dan jika makan dan minum diberikan 
oleh perusahaan, makanan tersebut harus berkalori 1400;

e. Istirahat mingguan wajib diberikan oleh majikan sedi- 
kitnya 2 kali dalam sebulan;

f. Harus menerapatkan ijin sedemikian rupa guna dapat di- 
baca, dilihat, diketahui oleh yang bersangkutan;

g. Dan lain-lain tentang lamanya ijin dan syarat pengawas
an secara vertikal. (Lampiran I).

3. Kewenangan Pemberian 1.1 in Penyimpangan Waktu Ker.ja Bu
ruh*

Kewenangan untuk memberikan dan mengeluarkan ijin 
penyimpangan -waktu kerja buruh ini menurut ketentuan pa
sal II sub pasal 2 PP no. 13 tahun 1950 adalah ada pada 
Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan, sekarang disebut 
Direktur Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja 
atau yang ditunjuk olehnya.

Adapun yang dijadikan pedoman dasar kewenangan 
untuk mengeluarkan ijin penyimpangan waktu kerja adalah 
Instruksi Direktur Jendral Perlindungan dan Pernoatan Te
naga Kerja no* IKS. 3/DP/1976 tentang Penyeragaman dan 
Penertiban Penyelesaian Urusan Pemberian Ijin Penyimpangan
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Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, yang isinya yaitus
(a) Kantor Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat ber~ 

hak mengeluarkan ijin penyimpangan waktu kerja maximum
9 jam sehari dan 54 jam seminggu untuk perusahaan yang 
berkedudukan di wilayahnya.

(b) Kanwil Ditjen Binalindung Tenaga Kerja berhak menge
luarkan ijin penyimpangan waktu kerja maximum 9 jam 
sehari dan 54 jam seminggu untuk perusahaan yang ber- 
lokasi lebih dari satu Kanditjen di bawah pimpinannya 
yang diajukan secara kolektif.

(c) Direktorat PNPTK mengeluarkan ijin yang diajukan seca
ra kolektif oleh suatu perusahaan dan cabang-cabangnya 
di seluruh Indonesia.

Di samping itu untuk permohonan ijin penyimpangan waktu 
kerja lebih dtfri 9 jam sehari dan atau 54 jam seminggu, ha
rus diaampaikan ke Direktorat PNPTK di Jakarta untuk di- 
urus dan diselesaikan*

4* Pengawasan Pelaksanaan Waktu Kerja Buruh
Ketentuan tentang pengawasan perburuhan diatur da- 

lam Undang-undang no. 23 tahun 1948 yang kemudian dengan 
Undang-undang no. 3 tahun 1951 tanggal 6 Januari 1951 di
nyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia mulai dari peng- 
undangannya yaitu tanggal 8 Januari 1951.

DalBm pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 3 tahun 
1951 itu dlsebutkan bahwa, pengawasan itu dilakukan oleh
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pegawai dari Jawatan Pengawasan Perburuhan yang ditunjuk
10oleh Menteri Perburuhan/Tenaga Kerja*

Dalam menjalankan tugas kewajibannya, pegawai pe- 
ngawas perburuhan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan 
peraturan mengenai perlindungan bagi buruh seperti waktu 
kerja, waktu istirahat, pekerjaan orang muda dan wanita 
serta kesehatan dan keselamatan buruh. Jadi dalam pelak- 
aanaan waktu kerja bagi buruh juga diperlukan pengawasan 
agar peraturan mengenai waktu kerja tersebut dapat ditaati 
dan dilaksanakan dengan seksama, sehingga akan bermanfaat 
bagi buruh yaitu dapat terjaga kondisi dan kontinuitas da
lam ia melakukan peker jaannya, misalnya buruh dapat beker- 
ja dalam waktu yang layak, tidak ditugaskan untuk pekerja- 
an yang melebihi kemampuan badaniahnya.

Akan t^tapi pengawasan itu sendiri bukanlah suatu 
alat perlindungan buruh, mel^inkan lebih merupakan suatu 
cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan perlindungan 
buruh.

^Imem Soepomo, Kitab Undanfl-undang Hukum Perburuhan, 
cet. II, Djambatan, Djakarta, 1970 (selonjutnya disingkat 
Iraam Soepomo II), h* 133.

5Ibld., h. 140.
£
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan 

Ker.la (Perlindungan BuruhT, ̂ Fradnya ParamitaV Jakarta,
1979, h. 72.

7'Imam Soepomo II, op, cit,, h, 135*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN BURUH DI PT AGUSTIN INDUSTRIAL 
COMPANY DITINJAU DARI SEGI WAKTU KERJA

HERTATI MULYATI



18

8Ibid.
9Ibid., h. 136.
10Susilo Suharto, Pokok-pokok Hukum Sosial» jilid

II, Karya Indah, Malang, Y9b7,h.  68.
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BAB IV

HUBUNGAN ANTARA PERLIHDUNGAtf BURUH DENGAN WAKTU KERJA

!• Pembatasan Waktu Ker.la Sebagai Salah Satu Sarana Per
lindungan Buruh Di Bidang Soaial

Sesungguhnya bekerja itu mempunyai banyak makna, 
luas dan dalam, di dalam tiap-tiap perikehidupan* Salah 
satu di antaranya yaitu bagi eeorang buruh, bekerja itu 
mempunyai makna yang pokok yaitu untuk dapat memenuhi ke- 
butuhan bagi eksistensi serta fungsi hidupnya sebagai 
manuaia di dalam masyarakat. Dengan bekerja maka ia akan 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya ia bisa membe-
li pangan,sandang, alat-alat perumahan dan ia bisa menye- 
kolahkan anaknya, ia biaa membayar obat dan dokter serta 
ia bisa membell kebutuhan hidup yang diperlukan. Selain 
itu, dengan bekerja ia merasa bermanfaat bagi masyarakat 
dan merasa mempunyai per an an dalam masyarakat yang ber- 
produkBi. Selanjutnya hanya d e n g a n  bekerja ia mempunyai 
rasa harga diri dan ia dapat mempertinggi martabatnya se
bagai manusia.

Dalam hal mengenai lamanya waktu buruh untuk be
kerja sebenamya adalah logis, apabila buruh lebih lama 
waktu kerjanya maka hasil kerja yang diperoleh akan lebih 
banyak dan upah yang diterimanya juga akan bertambah. 
Agar lebih mudah memahami pengertian ini, maka diberikan

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN BURUH DI PT AGUSTIN INDUSTRIAL 
COMPANY DITINJAU DARI SEGI WAKTU KERJA

HERTATI MULYATI



20

contoh sebagai berikut:
B B S s s = = = s s s s s s s s = s s s s = £ s 8 e B S 3 = x s = a s e s = s = s s s e s s s s s s i s a * s a
Lamanya waktu kerjaJ Hasil Kerja J Upah yang diterima

memoles;
1 jam 1 i 1 buah lampu * Rp 10,00
2 jam 1 i 2 buah lampu • Rp 20,00
3 jam ' i 3 buah lampu 1 Rp 30,00

dan seterusnya.
Akan tetapi apabila ditinjau lebih lanjut, maka 

dengan bertambah lamanya waktu buruh bekerja tersebut 
terdapatlah keuntungan dan kerugiannya bagi buruh maupun 
majikan, Adapun keuntungannya bagi buruh adalah tentunya 
mereka merasa senang karena upah yang akan diterimanya 
lebih besar. Demikian pula pihak majikan, dengan bertam
bah lamanya waktu kerja maka hasil produksinya akan me- 
ningkat. Sedang kerugian daripada bertambah lamanya wak
tu buruh bekerja baik secart-’ sadar atau tidak sadar ee- 
ringkali tidak diperhatikan oleh pihak buruh dan pihak 
majikan* Bahkan meskipun hal itu diaadari dan diketahui 
kerugiannya, akan tetapi pihak buruh tetap bekerja dalam 
waktu yang lebih lama agar ia dapat memenuhi kebutuhannya. 
Hal ini banyak terjadi, karena seperti kita ketahui bahwa 
keadaan aosial ekonomis buruh adalah lemah. ^engan dike- 
tahuinya keadaan buruh yang demikian itu, maka hal itu 
merupakan suatu kesempatan bagi pihak para majikan untuk 
mempekerjakan buruh dalam waktu yang lebih lama lagi tan- 
pa memperhatikan akibat yang akan merugikan buruh.
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Buruh sebagai manusia tentunya mempunyai daya ta- 
han tubuh yang terbatas untuk melakukan kerja. Oleh kare
na itu apabila buruh tersebut bekerja melebihi daya tahan 
tubuhnya yaitu bekerja dalam yang yang lama, maka akan 
membawa akibat buruk terhadap jaamani dan secara tidak 
langsung terhadap rohaninya.

Seperti kita ketahui bahwa di dalam negara yang 
sedang berkembang, peranan dan arti dari buruh sebagai 
tenaga kerja menjadi semakin penting. Hal itu disebabkan 
karena buruh adalah anggota masyarakat yang merupakan 
subyek dan sekaligus obyek yaitu sebagai unsur penunjang 
untuk berhasilnya pembangunan nasional. ttntuk ini diperlu- 
kan perlindungan terhadap buruh agar buruh dapat melaku
kan pekerjaan dengan layak dan mempunyai perasaan tenteram 
serta ada kegtdrahan kerja. Dengan adanya perasaan terse
but di atas, diharapkan adany-i peningkatan produksi dan 
produktivitas. Hal ini tentu merupakan salah satu hal yang 
ingin dicapai di dalam pembangunan nasional.

Untuk memberi perlindungan tersebut tentunya me- 
merlukan sarana untuk mewujudkan hal itu. Salah satu sa
rana yang diperlukan adalah sarana hukum. Oleh karena itu 
Pemerintah Republik Indonesia setelah memperhatikan dan 
mempertimbangkan arti dan peranan penting buruh dalam pe- 
laksanaan pembangunan nasional, maka mengundangkan: Undang 
Undang Kerja tahun 1948 no. 12 yang telah dinyatakan berlaku 
oleh Undang-undang no. 1 tahun 1951 pada tanggal 6 Januari
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1951* Di dalam penjelasan umum Undang-undang Kerja dinya
takan bahwa Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang 
Pokok tentang perlindungan buruh yang di ant ar any a menga- 
tur pula ketentuan mengenai waktu kerja bagi buruh,

Mengenai waktu kerja buruh terdapat pada pasal 10 
ayat (1) kalimat pertama dari Undang-undang no. 1 tahun 
1951# yang telah dinyatakan berlaku sejak 1 Mei 1950 de
ngan PP no, 13 tahun 1950 dan kemudian dinyatakan berlaku 
untuk seluruh Indonesia dengan PP no. 4 tahun 1951 (IiN no. 
7 tahun 1951 )•

Adapun maksud pemerintah mengadakari ketentuan menge
nai waktu kerja bagi buruh yaitu untuk mempertinggi dera^

4 1jat penghidupan dan kecerdasan buruh,11
Dengah diadakannya ketentuan mengenai waktu kerja 

bagi buruh yaitu pembatasan waktu kerja, berarti buruh da
pat terhindar dari akibat burok yang dapat timbul karena 
lamonya waktu kerja; Sehingga buruh dapat mengenyam dan 
mengembangkan kehidupannya sebagai manusia, sebagai anggo- 
ta masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai wanita 
calon ibu atau ibu yang sangat menentukan dalam membina 
kepribadian anak dan keluarganya, sebagai orang muda dan 
anak yang harus mengembangkan jasmoni, rohani dan masa de- 
pannya,

Karena tujuan perlindungan buruh melalui pembatasan 
waktu kerja tersebut terletak di bidang kemasyarakatan 
etsu sosial, maka dapat disebut perlindungan buruh di bi-
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dang eosial.

2* Pembatasan Waktu Ker.la Sebagai Salah Satu Sarana Perlin
dungan Buruh Di Bidang Teknia

Seperti jelah diuraikan di ataB, bahwa apabila buruh 
bekerja dalam waktu kerja yang lama maka akan menimbulkan 
akibat buruk terhadap jasmani dan secara tidak langsung ter
hadap rohaninya. Hal ini dapat dimongerti, karena semakin 
bertambah lamanya buruh bekerja maka ia akan mengalami apa 
yang dinamakan "kelelahan". Keadaan lelah ini selain di8e- 
babkan oleh lamanya bekerja, yang melebihi daya tahan tubuh 
untuk bekerja, dapat pula disebabkan olehs
a. Berat ringannya bekerja, makin berat makin cepat terjadi 

kelelahan*
b. Cara bekerja, jika sikap bekerja tidak sesuai dengan si- 

fat pekerjaan dan berlangsuig lama, cepat menimbulkan 
kelelahan* Oleh karena itu tempat duduk dan tempat kerja 
harus sesuai dengan pekerjaan,

o# Sifat pekerjaan yang ekanada (monoton) besar sekali pe- 
ngaruhnya terhadap kemalasan dan kelelahan. 

d* Tempo (cepat-lambatnya) bekerja adalah salah satu penye- 
bab kelelahan.

o. Begitu juga lingkungan kerja yang cukup membosankan ikut 
pula mengarabil bagi an dalam menciptakan kelelahan.

Jika keadaan lelah tersebut berlarut-larut maka yang 
akan terjadi adalah suasana pelemahan jasmani dan rohani
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yang berakibat kurangnya konsentrasi kerja pada waktu me- 
lakukan pekerjaan, sehingga akhimya besar sekali kemung- 
kinan buruh tersebut dapat tertimpa oleh kecelakaan kerja 
yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja. Hal ini terjadi 
apabila buruh tersebut bekerja pada perusahaan yang men^- 
gunakan mesinnnesin sebagai alat produksi.

Dengan adanya pembatasan waktu kerja bagi buruh, ma
ka hal itu merupakan sarana pula dalam perlindungan buruh 
yaitu sebagai perlindungan buruh di bidang teknis* Selain 
itu, untuk dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja 
dapat pula dengan car a memberikan waktu istirahat bagi bu
ruh agar buruh tidak mengalami kelelahan yang merupakan sa
lah satu faktor penyebab dari kecelakaan kerja. Dalam hal 
ini pemerintah juga menetapkan peraturan mengenai waktu is
tirahat bagi Vuruh yaitu tercantum dalam pasal 10 ayat (2) 
Undang-undang no. 1 tahun 1953, yang berbunyi sebagai beri- 
kut s "Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam te- 
rus menerus, harus diadakan waktu istirahat yang sedikit- 
dikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak

1 ptermasuk jam bekerja termoksud dalam pasal 10 ayat (1)". 
Jadi buruh wajib diberikan istirahat sedikit-dikitnya se- 
tengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus agar buruh 
dapat melepaskan kelelahannya.

Dengan kata-kata sedikit-dikitnya setengah jam bea>- 
arti bahwa apabila majikan memberikan istirahat kurong da
ri setengah jam, maka tidak dapat dianggap sebagai waktu
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istirahat sesungguhnya dan teap dianggap sebagai waktu 
kerja. Dengan perkataan lain bahwa paling sedikit set eng ah 
jam buruh benar-benar bebas dari segala perintah majikan.

Di samping istirahat setengah jam tersebut di atas 
buruh harus pula diberikan waktu istirahat sedikit-dikLt- 
nya satu hari di dalam tiap-tiap minggu sesuai dengan pa
sal 10 ayat (3) Undang-undang no* 1 tahun 1951. Istirahat 
mingguan tersebut tidaklah harus jatuh pada hari Minggu* 

Adapun manfoat daripada pemberian waktu istirahat 
selain untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, ju- 
ga untuk:
a. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani
b. Menghilangkan rasa kebosanan kerja terutama pada peker

jaan yang bersifat ekanada.
c. Memberikar*' kesempatan mengendorkan ketegangan urat sya- 

raf, yang disebabkan mesin-rmesin, keadaan ruang kantor/ 
pabrik/Lingkungan kerja yang acapkali tidak sesuai de
ngan tempo (kecepatan bergerak) pada diri buruh maupun 
perasaan buruh.

11Lembaran Negara no. 2 tahun 1951*
12.' Biro Tata Hukum dan Perundang-undangan Departemen 

Perburuhan. Himpunan Peraturan Peraturan Perburuhan. .1ilid
I (1945-19647/ Ef&ANGGAf T&'a^Ya, 1957,'X '  4.-----
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MASALAH YANG TIMBUL TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH 
SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PEMBATASAN WAKTU KERJA

1. Pembatasan V/aktu Kerja
Seperti telah diuraikan di halaman sebelumnya, bah

wa ketentuan tentang waktu kerja bagi buruh diatur dalam 
pasal 10 ayat (l) kalimat pertama Undang-undang no, 1 tâ - 
hun 1951 yang pada prinsipnya buruh dilarang raenjalonkan 
pekerjaan lebih ari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.

BAB V

Adapun pengertian kata "dan" dalam ketentuan di atas 
menurut hemat saya dapat dijelaskan dengan uraian sebagai 
berikut:

No. [ Hari J Waktu kerja ]11 Waktu kerja IIj Waktu 
kerja III

1, I Senin 1 7 jam P 9 jam 1 8 jam
2. 1 Selasa 1 7 jam I 7 jam 1 8 jam
3o 1 Rabu 1 7 jam I 7 jam 1 8 jam
4* t Kami3 1 7 jam 1 7 jam 1 8 jam
5* 1 Jum'at 1 7 jam 1 5 jam J 8 jam
6c 1 Sabtu 1 5 jam I 5 jam 1 *• jam
7# I Minggu 1 - I - 1

1 Jumlah 1 40 jam I 40 jam 1 40 jam
Keterangan t 1 

1 
i
tidak menyim- 
pang

I
I
1

menyimpang 1
1
I

menyimpang

26
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Dari gambaran tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa: meskipun waktu kerja buruh dalam seminggu berjum- 
lah 40 jam seperti terlihat pada waktu kerja II dan waktu 
kerja III, tetapi dalam salah satu hari kerjanya buruh be
kerja lebih dari 7 jam atau dalam seminggu dengan 5 hari 
kerja yang waktu kerjanya 8 jam sehari, maka hal itu meru
pakan penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (1) kali- 
mat pertama Undang-undang no. 1 tahun 1951# Sehingga de
ngan demikian pengertian kata "dan” dalam ketentuan ter
sebut "tidak boleh dipisahkan".

Mengenai pembatasan waktu kerja tersebut di dalam 
prakteknya menimbulkan masalah, karena waktu kerja maximum 
7 jam sehari seringkali mengalami kesulitan di dalam pe- 
laksanaannya; Hal itu disebabkan karena semakin berkembang 
nya pengelolaafi management perusahaan-perusahaan di negara 
ini yaitu yang mengharuskan mengelola perusahoannya se^ara 
terus menerus dalam waktu 24 jam seminggu mau tidak mau 
majikan harus mengatur buruh-buruhnya untuk bekerja dalam 
memenuhi kebutuhannya tersebut.

Sekarang, bagaimanakah halnya mengenai waktu kerja 
buruh di perusahaan lampu tekan PT Agustin Industrial 
Company? Jadwal waktu kerja di perusahaan itu adalah se
bagai berikut:
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H a r i  ! Waktu kerja I Perincian waktu kerja
I I

Senin s/d Jumat I 07*00-12#00 I 5 x 8  jam « 40 jam
1 13o00-16*00 I

Sabtu I 07©00~13*00 I 1 x 6  jam & 6 jam
I J _______________________________________

Jumlah & 46 jam 

Dilihat dari jadwal waktu kerja di atas, jelaslah bahwa se
cara yuridis perusahaan tersebut telah menyimpang dari ke
tentuan. pasal 10 (1) kalimat pertama Undang-undang no* 1 
tahun 1951.

Tetapi kemungkinan terhadap penyimpangan dari keten
tuan pasal 10 ayat (1) kalimat pertama Undang-undang no. 1 
tahun 1951 di dalam undang-undang itu sendiri dimungkinkan 
dalam hal-hal di mana pada suatu waktu atau biasanya pada 
tiap-tiap waktu atau dalam masa pada suatu waktu yang ter- 
tentu ada pekerjaan yang bertimbun-timbun yang harus di- 
selesaikan, boleh dijalankan pekerjaan dengan menyimpang 
dari yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) kalimat perta
ma Undang-undang no. 1 tahun 1951 tetapi tidak diperkenan- 
kan melebihi 54 jam serainĝ u.

Dengan diadakannya penyimpangan waktu kerja di pe
rusahaan lampu tekan tersebut, maka perusahaan tersebut 
wajib untuk minta ijin/dispensasi terlebih dahulu kepada 
Direktur Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tepaga Kerja* ̂

Permintaan ijin tersebut dapatloh diartikan sebagai 
tindakan preventif dari pihak pemerintah, sedangkan tindak- 
an secara represif dilakukan oleh pegawai-pegawai pengawas
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perburuhan dengan mengunjungi tempat-tempat kerja pada 
waktu-waktu tertentu.

- Di dalam prakteknya, perusahaan yang mengadakan 
penyimpangan waktu kerja tersebut cukup memintakan ijin 
sekali dalam setahun.

Adapun pembatasan yang terdapat pada pasal 10 a- 
yat (1) kalimat pertama Undang-undang no. 1 tahun 1951 
dimaksudkan untuk member! perlindungan kepada buruh* Se- 
lanjutnya bagaimanakah masalah perlindungan buruh karena 
diperkenankannya diadakan perpanjangan waktu kerja hing- 
ga 54 3am seminggu? Menurut hemat saya, perpanjangan 
waktu kerja tersebut tidak mengurangi makeud lintuk membe- 
ri perlindungan kepada buruh karena pekerjaan itu dija- 
lankan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah di
tetapkan untî k menjaga kesehatan dan keselamatan buruh

1 5yang harua dijalankan oleh majikan. J

2. Ker.ia Lembur
Perlu terlebih dahulu di sini dikemukakan tentang 

definisi daripada kerja lembur, yaitu: pekerjaan yang di- 
lakukan oleh buruh atas perintah majikan atau wakilnya 
dalam waktu yang melebihi waktu kerja yang ditetapkan da
lam undang-undang atau eesuai dengan undang-undang yang 
berlaku mengenai soal waktu tersebut melebihi waktu ker- 
ja setiap hari yang ditetapkan antara kedua belah pihak. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan
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bahwa kerja lembur itu harus atas perintah majikan atau 
wakilnya. Jadi hanya majikan sendiri yang dapat memper- 
timbangkan apakah untuk perusahaannya itu dipandang per- 
lu untuk mempekerjakan buruhnya dalam waktu yang melebihi 
waktu kerja biasa.

Adapaun waktu kerja yang ditetapkan dalam undang 
undang atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku me
ngenai soal waktu tersebut adalah 7 jam sehari dan 40 jam

16seminggu . Jadi yang disebut dengan kerja lembur ada
lah: pekerjaan yang dilakukan buruh melebihi 7 jam seha
ri dan 40 jam seminggu atau pekerjaan yang dilakukan pa
da hari istirahat mingguan dan pada hari raya resmi.

Hari raya resmi termaksud adalah:
1. Tahun Baru 1 Januari,
2. Kemerdekaan,
3* Nuzulul Qur'an,
4* Mi1radj Nabi Muhammad SAW.
5. Id'l Fitri (selama 2 hari),
6. Id’l Adha,
7. 1 Muharram,
8. Maulud Nabi Muhammad SAW,
9* Wafat Isa A1 Masih.

,10. Paskah (hari kedua),
11. Kenaikan Isa A1 Masih,
12. Pante Kosta (hari kedua),
13* Natal (hari pertama),
14. 1 Kei.17

Sekarang masalahnya adalah bagaimana campur tangan 
pemerintah dalam hal kerja lembur tersebut? ^alam hetl pe- 
netapan kerja lembur, pemerintah hanya dapat mengijinkan 
dilakukan kerja lembur itu jika keadaan sosial buruh da
pat dipertanggung jawabkan, dengan kata lain kerja lembur 
itu diijinkan apabila segi perlindungan buruhnya diperha-
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tikan antara lain dengan membayar upah lembur yang layak, 
member! jaminan sosial berupa tunjangan kesehatan dan lain 
lagi.

Dalam hal kerja lembur itu, organiaasi buruh pun 
mempunyai tugas pula untuk turut mencampuri urusan kerja- 
lembur yang telah dimintakan ijin pemerintah oleh majikan 
di antarany a yaitus

a. Mengadakan perundingan-perundingan mengenai syarat- 
syarat dalam perjanjian perburuhan dan cara dilaku- 
kannya kerja lembur itu.

b. Mengadakan hubungan dengan majikan agar dapat menge- 
tahui alasan-alasan yang mengharuskan diadakan ker
ja lembur.

c. Memberikan nasihat-nasihat atau keterangan-keterang- 
an pada majikan (bila dianggap perlu) tentang keada- 
an buruh perseorangan atau keadaan rumah tangga bu
ruh yang ditunjuk untuk melakukan kerja lembur. Ini 
perlu diketahui agar buruh yang kebetulan mempunyai 
keluarga yang sakit dapat dibebaskan dari kerja 
lembur itu.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 
1951, waktu kerja bagi buruh dibatasi yaitu maximum 54 jam 
seminggu. Ini berarti jumlah waktu kerja selama 54 jam itu 
adalah batas maximum waktu kerja menurut pasal 10 ayat (1) 
kalimat pertama Undang-undang no. 1 tahun 1951 ditambah de
ngan waitu lembur. Jadi jumlah waktu lembur yang diperkenan-
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kan oleh undang-undang yaitu: 14 jam seminggu.
 ̂Apabila kita menengok kembali jadwal waktu kerja 

di perusahaan lampu tekan PT Agustin tersebut di atas, 
dapatlah diketahui bahwa di perusahaan lampu tekan itu 
pada hari kerja biasa yaitu Senin s/d Jum'at telah menga- 
dakan 5 (lima) kali satu jam kerja lembur.

Hasil dari pengamatan dan wawancara dengan buruh 
di perusahaan lampu tekan tersebut juga dapat diketahui 
bahwa di samping waktu kerja seperti yang telah disebut- 
kan di atas terdapat pula waktu kerja lembur yang dimu- 
lai.pada jam 17.00 hingga jam 22.00 eetiap harinya. Ini 
berarti kerja lembur di perusahaan tersebut berjumlah 5 
(lima) jam ditambah dengan enam kali lima jam dalam se
minggu* .

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan
)

bahwa perusahaan lampu tekan itu telah melakukan pelang- 
garan terhadap ketentuan dari maximum kerja lembur yang 
diperkenankan oleh undang-undang.

Selanjutnya bagaimana tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah apabila terjadi pelanggaran-pelanggoran ter
hadap ketentuan mengenai waktu lembur tersebut?. Menge
nai pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan waktu lem
bur itu dapat dikenakan sanksi hukuman. Hal itu dicantum- 
kan dalam pasal 18 Undang-undang no. 1 tahun 1951 yang 
menyatakan bahwa:

(1) Majikan dan pegawai yang mengawasi termaksud da-
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lam pasal 17, yang tidak memenuhi kewajibannya 
termaksud dalam pasal 17 ayat (1), dihukura dengan 

_ hukuman kurun^an selama-lamanya tiga bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

(2) Jikalau pelanggaran itu terjadi di dalam waktu dua 
tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman 
yang tidak dapat berubah lagi, karena pelanggaran 
yang sama, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan 
selama-lamanya enam bulgn atau denda. sebanyak-ba
nyaknya seribu rupiah.18
Akan tetapi di dalam prakteknya, apabila suatu pe

rusahaan mengadakan pelanggaran terhadap ketentuan dari 
waktu lembur tersebut, maka majikan dari perusahaan itu 
diberi nota peringatan oleh pegawai pengawas perburuhan. 
Apabila sampai ketiga kalinya peringatan tersebut tidak 
diperhatikan (masih melakukan pelanggaran), maka masalah 
pelanggaran tersebut akan diajukan ke sidang pengadilan.

Seperti kita ketahui,kerja lembur bukanlah kewajib- 
an mutlak yang harus dilakukan oleh buruh. Kerja lembur 
hanya dapat dilakukan buruh lersedia melakukannya. Jadi 
kerja lembur tersebut bersifat sukarela. Dalam hal ini 
yang menarik perhatian pula di perusahaan lampu tekan ter- 
aebut adalah dari pihak buruh sendiri banyak yang menga- 
jukan permohonan kepada majikan agar mereka dapat kerja 
lembur, dengan alasan untuk menambah penghasilan mereka 
yang pada umumnya sangat rendah sehingga tidak cukup un
tuk memenuhi kebutuhannya. Dan permohonan buruh itupun di- 
terima oleh majikan dengan alasan bahwa ia merasa kasihan 
kepada buruhnya. Dalam hal ini menurut hemat saya, seha- 
rusnya majikan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai
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segi perlindungannya, sehingga buruh tersebut dapat ter- 
hindar dari akibat buruh yang ditimbulkan akibat kerja 
lembur itu.

3. Upah Lembur
Di dalam melakukan kerja lembur yang diperintahkan 

oleh perusahaan tersebut, audah barang tentu buruh yang 
bersangkutan merasa kehilangan sebagian waktu istirahat-* 
nya yang bagi burUh itu sangat berguna untuk memulihkan 
kondisi jasmani dan rohaninya serta mengurangl pula ke- 
sempatan berkumpul dengan keluarganya* Untuk menggali pe- 
ngorbanan waktu istirahat, tenaga dan pikirannya itu, ma
ka perusahaan tersebut oleh undang-undang yang berlaku di- 
wajibkan memberi suatu kontra prestasi yaitu upah lembur 
di dalam jumlah yang cukup menarik yang dapat menjadi pe-

j

rangsang bagi buruh agar supaya bersedia melakukan kerja 
lembur yang diberikan oleh perusahaan dengan perasaan se- 
nang.

Apakah yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung 
upah lembur itu ? Yang dapat dijadikan dasar untuk meng
hitung upah lembur tersebut adalah upah yang menurut Ke- 
putusan Direktur Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tena- 
ga Kerja Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia no. 2 
/Kpts/Dpnpt/1972 merupakan tiap-tiap pembayaran berupa 
uang yang terdiri dari;

1. Upah pokok
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2. Tunjangan jabatan
3. Tunjangan kemahalan

194* Nilai dari pemberian catu untuk buruh sendiri*
Adapun syarat-syarat minimum perhitungan upah lem

bur untuk ijin penyimpangan waktu kerja adalah sebagai 
berikut:

a. Pada hari kerja biasa:
1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayarkan 

upah lembur sebesar 14 (satu setengah) X upah
. sejam;

2. untuk setiap jam kerja lembur selanjutnya harus 
dibayarkan upah lembur sebesar 2 (dua) x upah 
sejam.

b* Pada hari istirahat mingguan atau hari raya resmi:
1. untuk setiap jam kerja dalam batas 7 (tujuh) 

jam harus dibayarkan upah lembur sedikit-dikit- 
nya sebesar 2 X upah sejam;

2• untuk setiap jam kerja selebihnya 7 (tujuh) jam 
harus dibayarkan upah lembur sebesar 3 X upah 
sejam.20

Untuk memberikan penjelasan atas rumus perhitungan 
upah lembur tersebut dapatlah' saya uraikan sebagai beri
kut:
■BSBE9BS=ase3aiSSSSSBSSSSSBeS3S
No,J Hari j Waktu««J kerja

Waktu
lembur

ssB S B B sasasassssasssssss:
Perhitungan upah lembur

1.' Senin * 
•(libur)1

2.* Selasa1
3.' Rabu
4.* Kamis •
5.* Jum'at*
6.1 Sabtu • i i
7 . 1 Minggu* t t

8 jam
8 jam
7 jam 
7 jam 
5 jam
9 jam
7 jam

i i

8 jam 
1 jam

2 jam 
7 jam

(7*2)+(l*3>
l x l i

17
li

(l*l£)+(lx2)
( 7 x 2 )

Jumlah

3i
14
36 x upah 

sejam
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Perhitungan upah lembur yang jatuh pada hari kerja biasa
yaitu,hari Selasa sebanyak 1 (satu) jam berbeda dengan
waktu lembur yang jatuh pada hari raya reami (hari ^enin)
dan hari Istirahat mingguan. Jadi upah lembur yang haras
dibayar oleh majikan dalam minggu itu » 36 x upah sejam.

Selanjutnya car a menghitung upah sejam adalah Be-
begai berikut: berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1951
buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam
sehari dan 40 jam seminggu. Apabila buruh menerima upah
seminggu sekali (untuk 40 jam) maka' besamya upah sejam
adalah 1/40 dari upah mingguan, sedangkan untuk buruh
bulanan yang upahnya lazim dibayar sebulan sekali besar-

12 1nya upah sejam adalah T73 dari upah bulanan» ae-
dangkan untuk buruh harian adalah 3/20 sehari dan bagi

21buruh borongan 3/7 upah rata-rata sehari.
Upah lejnbur ini harus dibayarkan berdasarkan ke

tentuan perburuhan yang berlaku dengan perhitungan sedi
kit-dikitnya seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam 
praktek terdapat majikan yang tidak membayarkan upah lem
bur buruh sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Bila 
upah buruh rendah maka pembayaran lemburpun secara oto- 
matis menjadi lebih rendah lagi.

Dalam pemberian upah lembur di perusahaan lampu 
tekan PT Agustin tersebut berbeda dengan perhitungan yang 
berlaku umum seperti diuraikan di atas. Hal itu disebab- 
kan karena ternyata di dalam prakteknya perusahaan lampu
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tekan tersebut mempunyai peraturan tersendiri aeperti yang 
dapat dilihat dalam tabel di bawah inis

Upah pokok Uang makan | Premi hadir Upah lemb

Rp 75,- Rp 60,- J Rp 90,- Rp 20,25
Rp 90,- Rp 60,- 1 Rp 100,- Rp 22,50
Rp 100,- Rp 60,- ' Rp 115,- Rp 24,—

Rp 120,- Rp 60,- 1 Rpl20,- Rp 27,—
Rp 135,- Rp 60,- 1 Rp 130,- Rp 29,25
Rp 150,- Rp 60,- ' Rp 140,- Rp 31,50
Rp 165,- Rp 60,- 1 Rp 150,- Rp 33,75

Rp 180,- Rp 60,- 1 rip 160,- Rp 36,-
Rp 200,- Rp 60,- 1 Rp 175,- Rp 42,—
Rp 225,- Rp 60, - 1 Rp 195,- Rp 45,75
Rp 250,-

j

Rp 60,- * Rp 220,- Rp 49,50

Rp 280,- Rp 80, - 1 Rp 240,- Rp 54,—
ttp 300,- rtplOO,- J' Rp 250,- Rp 60,—
Rp 325,- RplOO,- * Rp 275,- Rp 63,75
Rp 350,- RplOO,- • Rp 300,- Rp 67,50

Rp 360,- Rpl20,- ’ RP 320,- Rp 72,—
Rp 400,- *pl40f- • Rp 360,- Kp 81,—
Rp 450,- Rpl40,- J Rp 400,- Rp 90,—

%  500,- *pl50t- 1 Rp 450,- Rp 97,50
Rp 550,- Rpl50,- * Rp 500,- Rpl05,—
Rp 600,- *pl50,- ' Kp 55O,- Rpll2,50
Rp 650,- Rpl50,- ' Rp 600,- Rpl20,—

A.

B .

C.

D.

E.

P.

Perlu diketahui bahwa tabel upah di atas dibuat menurut 
perhitungan upah buruh dalam sehari A f Bt C, D, E, dan P
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menunjukkan golongan dari tingkatan upah buruh yang dida- 
barkan atas masa kerja dan kecakapan yang dimlliki buruh 
eerta pendidikan. Golongan tersebut terbagi atas beberapa 
kategori. Bari kategorl pertama ke kategori kedua dan ee- 
terusnya selalu berubah atau bertambah seperti deret hi- 
tung.

Dilihat dari hal tersebut, dapatlah diketahui bah
wa perusahaan lampu tekan tersebut telah menjamin pelaksa
naan asas pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan 
buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya untuk ae- 
mua-buruh seperti tercantum dalam Konvensi no. 100 dari 
Organisasi Perburuhan International (International Labour 
Organitation atau ILO) yang diratifisir oleh Indonesia de
ngan Undang-undang 1957 - 80 dan dimuat di dalam Lembaran 
Negara 1957 - 171.

4. Jaminan Sosial
Di samping upah, jaminan sosial ini sangat penting. 

Jaminan sosial yang memadai berarti buruh mendapatkan 
imbalan baik moril maupun materiil sehingga ia dan keluar- 
ganya merasa aman. dan tenteram dalam menghadapi hari-hari 
mereka, terutama masa depan. Jaminan itu antara lain beru- 
pa* tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, pensiun, bo
nus, gratifikasi, premi, TIIR dan insentives lain.

Tidak semua pengusaha sanggup memberikan jaminan- 
jaminan sosial seperti tersebut di atas, apalagi bagi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN BURUH DI PT AGUSTIN INDUSTRIAL 
COMPANY DITINJAU DARI SEGI WAKTU KERJA

HERTATI MULYATI



39

pengusaha kecil dan baru berkembang. Akan tetapi bagi 
pengusaha yang sudah baik kemungkinan pemberian jaminan- 
jaminan tersebut, adalah besar.

Sehubungan dengan adanya kerja lembur, maka buruh 
di perusahaan lampu tekan PT Agustin juga mendapatkan 
jaminan sosial dari perusahaan yang berupa tunjangan ke-
sehatan* Tunjangan kesehatan itu hanya berupa pembayarani
ongkos-ongkos pengeluaran selama buruh menderita sakit. 
Buruh yang menderita sakit dapat memperoleh pertolongan 
pada dokter yang terdekat dengan tempat tinggal buruh 
atau ke rumah sakit umum. Semua pen^eluaran yang meliputi: 
rekening dokter, rekening rumah sakit dan pembelian obat- 
obatan dengan bukti yang sah (kwitansi), ditanggung se- 
penuhnya oleh perusahaan tersebut. Jaminan ini hanya di- 
berikan kepada buruh itu sendiri.

13̂Imam Soepomo II, op. oit.. h. 135.
^Biro Tata Hukum dan Perundang-undangan Departe- 

men Perburuhan, op. cit.. h. 11.
15'Lembaran Negara no. 2 tahun 1951» penjelasan 

pasal 12.
^Imam Soepomo II, loc. cit.. h. 135.
17Ibid.. h. 133.
18Ibid.. h. 152.
^Butir ketiga (1) Keputusan Direktorat PNPTK no. 

2/Kpts/Dpnpt/1972.
2QIbid., butir kedua.
2^Ibid., butir ketiga (2).
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BAB VI

P E N U T U P

Sebagai penutup tulisan ini akan diberikan kesim
pulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari inti- 
sari seluruh pembahasan yang terdapat dalam uraian-uraian 
terdahulu.

1. Kesimpulan
a. Menurut ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 

1951, pembatasan waktu kerja bagi buruh dimaksudkan untuk 
melindungi buruh agar buruh dapat mempertinggi derajat 
penghidupan dan kecerdasan, karena bagaimanapun buruh 
harus mengenyam dan mengembangkan kehidupan sebagai manu- 
sia, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, 
sebagai wanita calon itu atau Jibu, yang sangat menentukan 
dalam membina kepribadian anak dan keluarganya, sebagai 
orang muda dan anak yang harus mengembangkan jasmani, ro
ll ani dan masa depannya. Namun dalam praktek masih banyak 
terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dari 
pembatasan waktu kerja tersebut, misalnya seperti yang 
terjadi di PT Agustin Industrial Company yaitu buruh be
kerja melebihi dari waktu kerja maximum yang telah diten- 
tukan oleh undang-undang.

b. Walaupun masih dimungkinkannya buruh menjalan- 
kan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu

40
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dengan terlebih dahulu harus memperoleh ijin perpanjangan 
waktu kerja dari Direktur PltfPTK atau yang ditunjuk oleh- 
nya, hal itu bukan berarti segi perlindungan buruhnya di- 
rugikan, tetapi hal itu merupakan partisipasi dari peme
rintah untuk menunjang pembangunan karena ijin tersebut 
telah memuat syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan ke- 
selamatan buruh.

2. Saran
a. Karena waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam se- 

minggu berlaku pada tempat kerja yang bersifat perusahaan, 
baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta tanpa di- 
bedakan jenis pekerjaan dan golongan buruh yang bekerja, 
maka seyogyarrfa dapat diadakan suatu penelitian yang ber- 
kesinambungan dengan obyek waktu kerja, sehingga hasilnya

j

dapat diharapkan untuk menentukan secara tepat waktu ker
ja terhadap satu dan atau beberapa jenis pekerjaan serta 
golongan buruh mana yang harus bekerja pada jenis pekerja
an itu. Dengan demikian maka waktu kerja tersebut dapat 
benar-benar merupakan sarana bagi perlindungan buruh, ka
rena sesuai dengan jenis pekerjaan dan golongan buruh yang 
bekerja pada jenis pekerjaan itu. Seperti diketahui bahwa, 
jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap keahlian dan 
kekuatan jasmani buruh dalam melakukan pekerjaan.

b. Sementara belum ada penetapan waktu kerja berda- 
sarkan jenis pekerjaan dan golongan buruh, seyogyanya waktu
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kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dapat dipertahan- 
kan, sehubungan dengan perlindungan buruh, yaitu memberi 
kan waktu yang cukup untuk buruh dalam mengembangkan ke- 
hidupannya dalam masyarakat, bahkan termasuk pemberian • 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan khususnya bag! 
buruh muda dan anak.

c. Hendaknya pengawasan terhadap pelaksanaan dari 
waktu kerja lebih ditingkatkan, untuk mencegah atau me- 
ngurangi agar tidak banyak terjadi pelanggaran-pelanggar- 
an terhadap ketentuan dari pembatasan waktu kerja seba
gai sarana perlindungan buruh*
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DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
DIREKTUR JENDRAL 

PERLINDUNGAN DAN PERWATAN TENAGA KERJA

INSTRUKSI 
DIREKTUR JENDRAL 

PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN TENAGA KERJA 
No* INS 3/DP/76

TENTANG
PENYERAGAMAN DAN PENERTIBAN PENYELESAIAN

URUSAN PEMBERIAN IDZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT

Direktur Jendral 
Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja :

Menimbang : bahwa guna menyeragamkan dan menghindari adanya 
kesimpang siuran serta menertibkan penyelesaian 
urusan pemberian idzin penyimpangan waktu kerja 
dan waktu istirahat di perusahaan-perusahaan*

Mengingat * ~1* Undong Undang Kerja no* 1 tahun 1951 
2* PP Np, 4 tahun 1951
3, PUP No0 10 tiiiun 1953
4* Keputusan Presiden no* 44 tahun 1975 jo No.

45 tahun 1975.
5* Keputusan Menteri Tenaga Kerja no, Kep.1000/ 

MENA975.
Menginstruksikan

Kepada i Semua Kepala Kantor Daerah/Ressort Tenaga Kerja 
Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi 
di seluruh Indonesia*

Untuk * 1* Kantor Ressort Tenaga Kerja Departemen Tenaga 
Kerja Transmigrasi dan Koperasi berhak menge- 
luarkan idzin penyimpangan waktu kerja maxL-

* mum 9 jam sehari dan 54 jam seminggu, bagi pe- 
rusahaon-perusahaan yang letak dan usahanya 
berada di wilayahnya*

2* Kantor Daerah Tenaga Kerja Departemen Tenaga 
Kerja Transmigrasi dan Koperasi berhak menge
luarkan idzin penyimpangan waktu kerja maximum 
9 jam sehari dan 54 jam seminggu, bagi perusa
haan-perusahaan yang letak dan usahanya berada
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dan atau meliputi lebih dari satu Kantor Resort 
di bawah pimpinannya atau bagi perusahaan-peru- 
sahaan yang mengajukan permohonan idzin kolek- 
tif untuk cabang-cabangnya yang terletak di da
lam wiloyah lebih dari satu Kantor Resort yang 
berada di bawah pimpinannya.
Apabila Kantor Puoat perusahaan tersebut dari â- 
tau cabang-cabangnya yang berada di dalam wila- 
yah Kantor Daerah mongajukan permohonan idzin 
sendiri-sendiri , maka maoing-ma3ing Kantor Res- 
sort Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan 
Koperasi dimana kantor pusat perusahaan dan cap- 
bang terletak, mengurus penyelesaian idzin pe
nyimpangan tersebut.

3* Direktorat Pembinaan Norma-Norama Perlindungan 
Tenaga Kerja akan mengeluarkan idzin-idzin se- 
bagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan 
Keputusan-keputusan/lnstruksi terdahulu dan a- 
taa permohonan yang diajukan secara kolektif 
oleh suatu perusahaan yang mempunyai cabang di 
perbagai daerah.
Apabila Kantor Pusat perusahaan dan cabang-car- 
bangnya yang tersebar di seluruh Indonesia itu 
mengajukan permohonan idzin penyimpangan waktu 
kerja & waktu istirahat sendiri-sendiri, maka 
soalnya diurus langsung oleh kantor Ressort Te- 
ndga Kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi 
dan Koperasi yang bersangkutan.

4* Permohonan Idzin  ̂enyimpangan lebih ari 9 jam 
sehari dan 54 jam seminggu harua disampaikan ke 
Direktorat Pembinaan Norma-Norma Perlindungan 
Tenaga Kerja di Jakarta.

5. Dengan adanyaAeluaraya instruksi ini, maka se- 
mua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan 
instruksi ini dianggap tidak berlaku lagi.

6. Instruksi ini supaya dilaksanakan dengan penuh 
rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di s Jakarta 
Pada tanggal 1 Maret 1976
Departemen Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Koperasi 

Direktur Jendral 
Perlindungan dan Perawatan 

Tenaga Kerja
ttdi

( Oetojo Oesman, 5.H.)
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LA?TITIAN II

T3TACA imJA 1'AII TSANSII'TtASI H .I. 
CTl m^TCriAT JCTtAL SINAIIITDUIIj SLT.ABAYA
u r  i;hbui:33APJ i:c. 18 tilpon  46315-46316

S U H A B A Y A

IX’TirAir dari d oftzr  idzin penyinpa- 
n r̂u: (Dispoianasi) Ur-:tu 
ICerja dixi Kepala Kcrtor 
Eircktorat Jendral BIIIA-
UirmiO  Surabcya*
Departomen Tenaga Kerja den 
Trnnom^aoi R#I. Siiraboya, 
bcrdanrxkan pcrr.turar Fe.’no- 
rir.tah Ho* 1 tahXtn 1?5 1 .

/Disr>» /1 9  /p tk /sb . 3TOAUAYA,

ifi.'.r.ni tlo.s

I D 2 I IT
( DISP“2:3A3I UAKTU raJA  )

EEPALA ZlXlTOn. DIB^TOT^T JETEUL BIIIALIIJDUNG SITvABAYA
d e pa r te d  rauaA kzija eai: muTsriGPJisi r . i .

Membaca : d3b. :

Kenimbans I dnb. :

Mer.£incat : dab. t

II E V U T U S K A N :

I'cmberikan idzin kopada t

Untuk nenyimpanj dari ketentuan dal cm Undan^-Undonc 1 'tahun 1951 pacal 10 
eyat 1 kalimat pcrtarca, ayat (2)

At Jlempokerjalcan di ba^ian-ba^ian :

I
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33. Tidal: rr.omberikan waktu istirahat oedikit-dikituya aetenjah jam oehari kepada 
buruh-buriih tcroobut neoudah bekerja 4 jam toruo-menerua (qyat 2)

C.

I I ,  I'cnotapkcn qyarat-sy&rat sebagai berikut t
1, Setiap walrfcu kerja pada hari-hari 2:erja biaca celobihnya dari 7 jam cehari

den 4C jam nor:dn^i dicuicc^P cebasei kerja lembur, dan upah lembur untuk 
jam portana berjumlah oedikit-d ikitrya 1* (satu cotcn^ah) x upah oo-jam biasa 
drui upah 1 crnbv.r untuk sclcuijutrya berjunlah 2(dua) x upah 3e-jam biasa,

2, Buruh dape.t dipekerj alien pada hari ictirohat min~~uon paling larca 7 jsw so- 
hari,

2 a,
3, Ycr.£ dir/iakcud denjan upcih biasa dalcun koputuaan in i adalah upah buruh beru- 

pa uciic ditnnbrh dengan n i lr i  u anc dari tun jcn;;an-tun jan^an kcmahalan, j  aba- 
tan dan natura (catu) untuk buruh ser.diri.

4# lTpch go-jaw biaca dihitim j sedikit-dikitnya t
a, uj.tul: buruh harian I 3/20 x upah harian.
b, uilu'/Jc buruh bup an an : l /l7 3  x upah bulancn, dan
c , untuk buruh boron~cai i l /7  x upah ratac-rata sehori.

5, Buruh rr.uda
j

6, Turunrr. idzin  in i yar.£ telah disyohkasi oleh Departemen Tenaga Korja dan 
Trar*c.:djraai 12,1* Kantor Direktorat Jondral Binaliiidiuij Surabaya harua d i-  
Ccntun^kan di tempat yans mudah dilihat ololi buruh-buruh yanj boroanckutan.

7, Aturan uaktu korja dari bacian^bajian d iccrta i b b u r u h  ynnj dipo- 
kerjakan harms di^antunjknn dibajian masin^-maainj ditompat yaii£ mudah 
dapat dilihatnya*

8* Pada pcrmulann tiap -tiap  bulan. Selanbat-lombatnya ta ii^ a l 10 oclama idzin 
in i bcrlaku par.jurua perucahaan harus rccmbcri laporan tcr tu lio  ran^kap 3 
(ti^a) kepada Kantor Direktorat Jondral Sinalindun^ Surabaya Departonon 
Tenaga Korja Dau TrniOLii^aoi Surabqya Jalen Kedunjsari Uo» 10 Iurab«ya mo- 
n^enai hal dart bulan yar.£ la lu  mcmuat I 
a, hari-hari ((.Ionian -fcan^alnya) diapenaaoi in i dipcr^unckan 
b* jumlah buruh yans dipeker jakan dengan idzin , 
c . jumlah jani pada tiap -tiap  hari dipeker ja ta i.
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I I I ,  A* Idzin in i berlaku oelana 
hitun£ mulai tanc~al

t ) bulan te r -
3/d  T~l*

n mZ?W  (dicvtaa metered) kepada yang berkopontin^on untuk diketahui dan diper- 

£unckm rjcpcrltuv2-*

TirrD/iSAir Kepada Yth. t

1. Sdr, Vfolikota Kotanadya
3urabs£’ a di-Surabaya*

2, Sdr* DAITTARR23 101 (3io* Intel
Perburuhan) IffiTOL. I'OTAIIAm 
SURABAYA di-Surabs&'a.

3* Sdr*’ Kepala Kantor Wilcyeh Direktorat

4* Sdr# Direktur P.N*P*T.K* Direktorat 
Jendral Binalindung di-Jakarta*

5* Sdr.

3 i  m p a r. a n«

DEPARTS!!!: TEW.GA K2RJA DAII TEAIISKIGRASI R .I. 
ka::?or direictorat juidral B im n m 'G  suralwya

KEPALA.

Jendral Binalindung Jawa-Timur 
di-Surabaya*
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UflPIHAJT III
K e p a d a :

Hal s Permohonan idzin pe
nyimpangan Y/aktu Kerja 
dan Istirahat*

Yth# Kantor Direktorat Jendral Per
lindungan Don Perawatan Tenaga 
Kerja Surabaya 
Jin, Kedungsari No. 18 
di

SURABAYA
Yang bertanda tang an di bawah ini

sebagai I .............. ......................................
dari perusahaan s .............................................
terletak di s Jalan i .................. 0*. Tilpon nomor.......
yang pada waktu ini menggunakan: ......o orang buruh/tenaga kerja la-
ki2 dan orang buruh/tenaga kerja wanita : ......orang, perincian
terlampir, dengan aturan waktu kerja sebagai, berikut:

a. Senen s/d Jura*at :
b. S a b t u ' i

Oleh karena

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ho.13 tahun 1950 pasal 2 atau 3 yo 
Peraturan Pemerintah No* 4 tahun 1951 pasal II dengan ini mohon di- 
beri idzin untuk menggunakan aturan waktu kerja sebagai berikut:

untuk waktu selama : ..........  ( ......... ) bulan dari tanggal:
...........................  s/d tanggal •................197. •

Dengan syarat-oyarat demikian
a* Pendaftaran Perusahaan (UU No«23A953) nomor: .................
b.............................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

............ # tanggal......
K a m a  i ........... .......
Tempat : ....... ...........

Tanda tangan 
meterai Rp. 25#-
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LAUPIRAN : Daftar Perincian Jumlah Tenaga Kerja 

yang bekerja di Perusahaan.
(nama perusahaan) : .... ...........
(alamat/tilpon) : .... *..........

• 1 Lokasi Bagian Jenis J Jumlah Tena>̂ a Ker.ia 1Keterangan
1 Perusahaan J Perusahaan I Pekerjaan J V/.tf.I, 1 'i.N.A.
1 1 Lki I V/tal Lki 1 '.Vta " !

♦ 2 * 1 3o I ......... * » . ............ I 5. I Bo 1 7. 1 8. ....... 2>..„

at at an t
Pada kolom ke 9 (keterangan)
hendaknya dijelaokan kewarganegaraan yang bersongkutan
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