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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Permaaalahan: Tatar Belakang dan Rumusannya
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada ea- 

at lnl pada hakikat-nya bertujuan untuk mencapai maayara- 
kat adll dan makraur berdasarkan Paneaaila. Pembangunan 
Ini meliputi pembangunan material maupun pembangunan spi
ritual * Jadi, akan dicukupinya kebutuhan rakyat akan aan- 
dang, pangan, papan yang layak dan mereka dapat melakaana- 
kan ibadah menurut agama dan kepercayaan maaing-maaing.

Dalam hakikat pembangunan itu yang merupakan maaa- 
lah pokok di antaranya maaalah tenaga kerja. Tenaga kerja 
bukan eebagai obyek pembangunan, tetapi aebagai subyek 
utama dari pembangunan itu aendiri* Agar aupaya tenaga 
kerja aebagai pelakaana pembangunan dapat didayagunakan, 
maka pembinaan aeoara integral dalam meningkatkan ketram- 
pilan dan keahlian diseauaikan dengan kemajuan teknologi* 
Bahkan, oejalan dengan apa yang diamanatkan dalam alinea 
keempat pembukaan Undang-undang Daaar 1945 yang menyata- 
kan aalah eatu tugao dari negara kita adalah mencerdaakan 
kehidupan bangaa*

Tenaga kerja yang berperan aerta dalam pembangunan 
ini antara lain adalah buruh* Buruh dalam hubungan kerja

1
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dengan roajikan mengikatkan diri untuk bekerja dan meneri- 
ma upah dan dl bawah perintah raajikan* Sebaliknya, majikan 
member! pekerjaan dengan memberikan sejumlah upah terten- 
tu.

Dalam menentukan besarnya upah penguaaha harus mem- 
pertimbangkan dari dua segi yaltu segi social dan segi eko- 
nomi yang kedua-duanya harus berjalan seimbang dan ser&sl* 
Pengusftha dl Jawa Timur menetapkan upah berdaaarkan Surat 
Keputuaan Menteri Iransmigraei dan Koperasi nomor Kep-01- 
Men-DP- 1982 tentang Penetapan dan Peningkatan Upah Minim
um pada Sektor Jaaa Angkutan, Konstruksi Bangunan, Perkebun- 
an Swaata9 Sub Sektor Kayu, Rokok Kretek, Tembakau, Tekstil 
Sandang, Makanan/Mlnuman, Farmasi/Kimia, Perdagangan/Perto- 
koan, Koret/Kulit, Logam/Ker&mik di Jawa Timur. Di dalam 
surat keputusan tersebut ditentukan berapa be oar upah mi<- 
nimum yang harus dibayar oleh penguaaha kepada buruh. Mes- 
kipun sudah ada ketentuan Menteri tentang beaarnya upah 
yang harus dibayark&n ternyata dalam praktek banyak seka-
li yang menyimpang seperti:

Pada tanggal 1 Aguatua 1982 eebanyak 400 karyawan toko 
Nam mendatangi oekretariat DPD FBSZ Jawa Timur untuk 
mengadukan persoalannya* Yaltu bahwa dl Toko Nam gaji 
pokok yang dlberikan adalah fy 900,00 per bulan* Sedang 
menurut ourat keputusan Menteri Transmlgrasi dan lo
pe ran i upah minimum buruh di sub sektor perdagangan/ 
pertokoan sebeaar 450,00 per hari.*

Bari masalah tuntutan buruh dl Toko Nam ternyata pemberi-
an upah buruh tidak sesuai dengan per&turan perundangan
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yang berlaku. Penguaaha Toko Nam memberi alasan tidak di- 
perlakukannya ketentuan teraebut karena buruh telah diberi 
upah lain aebagai komponen dari upah oecara keeeluruhan#

2* Penjelasan Judul
Pada bulan Februari 1982 sampai dengan bulan Maret 

1982 buruh di peruaahaan PT Alim Agung Corporation telah 
mengadakan tuntutan kenaikan upah dan perpendekan waktu 
kerja. Seperti diketahui upah minimum buruh di PT Alim , 
Agung Corporation aebesar Bp 90,00 per hari dengan waktu 
kerja dua belaa jam per hari tanpa diberi uang lembur*
Buruh menuntut agar upah mereka diaesuaikan dengan Keputua- 
an Renter! Tenaga Kerja dan Koperaoi nomor Kep-01-Men-DP- 
1982 yang menyatakan upah buruh di aektor logam dan kera- 
mik eebeear lip 400,00 per hari* Selain upah, buruh juga me
nuntut agar diseauaikannya waktu kerja mereka dengan ke
tentuan paaal 10 Undang-undang Kerja nomor 22 tahun 1948. 
Karena dalam peruaahaan teraebut waktu kerja adalah dua 
belao jam per hari dan 64,5 jam per minggu tanpa diberi 
uang lembur.

Oleh karena itu, yang menjadi fokue pembicaraan 
akan berkiaar pada maaalah penyimpangan di bidang peng- 
upahan dan penyimpangan waktu kerja dalam kaitannya dengan 
pengoperaaionalan hubungan perburuhan Paneaaila. Untuk me- 
nyajikan pembahaaan yang aesuai dengan maaalah yang dia- 
jukan, yaitu, mengenai maaalah tuntutan buruh untuk menye-
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suaikan upah dan waktu kerja dengan peraturan perundang- 
an aerta bagaimana penyelesaiannya bila dikaitkan dengan 
hubungan perburuhan Paricasila, maka skripsi ini berjudul 
maealah tuntutan kenaikan upah dan perpendekan waktu ker
ja di PT Alim Agung Corporation Surabaya,

3* Alaaan Penilihan Judul
Maaalah pengupahan aaat ini merupakan maealah yang 

sering menimbulkan perselleihan antara buruh dan penguea- 
ha di aamping maaalah lain seperti waktu kerja* kondiei 
kerja, jaminan sosial, dan penutupan peruaahaan yang dila- 
kukan oleh pengusaha* Di dalam paaal 10 Undang-undang Ker
ja nomor 12 tahun 1948 tentang waktu kerja dan waktu isti-
rahat dikatakan bahwa HBuruh tidak boleh bekerja lebih dari

otujuh jam sehari dan 40 jam seminggu" • Namun, dalam kenya- 
taannya ada pengusaha yang melanggar ketentuan teraebut, 
yaitu, menoapai dua belas jam per hari tanpa diberi uang 
lembur.

Penyimpangan peraturan di bidang pengupahan dan 
waktu kerja yang terjadi di PT Alim Agung Corporation 
yang oempat menimbulkan keresahan di kalangan buruhnya 
merupakan dasar alasan mengapa 8 ay a berminat untuk metnba- 
hasnya* Pembahasan teraebut akan menyangkut maaalah oeba- 
gai berikut: (1) apakah pengupahan dan waktu kerja sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku?; (2) apakah pengupahan dan 
waktu kerja menyimpang dari ketentuan yang berlaku?;
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(3) apakah dl dalam upah yang diberikan terdapat sietem 
pemberian upah lembur?; (4-) apakah di dalam upah yang di
berikan terdapat upah lembur yang ditunda-tunda dengan 
alasan uang lembur merupakan satu komponen pengertian dari 
upah itu aendiri?

4* !Tu.1uan Penulisan
Jadi penulisan skripai ini raengandung tujuan pokok 

untuk membahaa maealah penyimpangan peraturan perundangan 
yang telah menjadi kebijaksanaan pemerlntah, khusuenya 
penyimpangan peraturan di bidang pengupahan dan waktu ker- 
ja« Karena saat ini banyak pengusaha yang memberikan upah 
yang rendah kepada buruh, dan buruh tidak mengeluh ten
tang pemberlan upah yang rendah dan dl bawah ketentuan. 
Pengueaha yang tidak membayar aebagaimana yang telah di
tentukan jarang diberl sangai, Jika auaaana perueahaan 
agak keruh dan yang menjadi scbab pengupahan misalnya, 
hanya datang aebuah anjuran aaja, yang kenyataannya aa- 
slh momorlukan jalan yang berliku. Hal yang demikian ini 
tidak diperbolehkan lagi dalam alam hubungan perburuhan 
Panoaaila, di mana diperlukan aaao mawaa dlrl dari buruh, 
penguoaha dan pejabat pemerlntah* Buruh dan pengusaha ha
rus mellhat apakah keduanya audah melakaanakan aoas tang- 
gung Jawab beraama terhadap perusahaan9 buruh dan keluar- 
ganya dan pihak pemerlntah harua mellhat apakah telah
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menjalankan tugas dan perannya dengan balk.

5. Metodologls
(1) Pendekatan maaalah*

Dalam penullaan akripal Ini aaya raenggunakan meto- 
do yurldia analisis. Metode yuridia analisis yaitu metode 
yang data-datanya berhubungan dengan aapek hukum dikumpul- 
kan, dijelaskan kemudian dianalieia. Dengan ini dapat di- 
peroleh gambaran yang Jelas apa yang menjadi sebab dan la- 
tar belakang terjadinya tuntutan buruh9 dan bagaimana cara, 
penanggulangannya* Dari pendekatan ini, akan diperoleh 
gambaran seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan oleh 
pengusaha dan akibat yang ditimbulkan oleh penyimpangan 
teraebut.
(2) Sumber data.

Dalam penulisan akripsi ini aaya mempergunakan cum
ber data dari tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan 
maaalah yang dibahas, Juga haail yang diperoleh dari wa- 
wancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan maoa- 
lah yang dibahas.
(3) Prooedur pengumpulan data.

Karena penullaan akripsi ini Juga didaaarkan pada 
kenyataan yang terjadi dalam praktek, maka di aamping 
menggunakan studi kepuatakaan, penulia juga melakukan wa- 
wancara untuk pengumpulan data* Studi kepustakaan oneliputi 
buku-buku, majalah, koran yang berhubungan dengan peobahaa-
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an skripal* Sedangkan wawancara dllakukan dengan Kepala 
Peraonalia FT Alim Agung Corporation Surabaya.
(4) Analisis data.

Setelah data berhasil dikurapulkan* balk yang diper- 
oleh dari tuiisan-tuliaan ilmiah maupun dari haail wawan- 
oara, kemudian data tersebut dianalisis. Dari analisa data 
permasalahan di atas akan teroakup obyek yang terbatas, 
tidak dari suatu wilayah yang luaa tetapi dari aatu sample 
penyimpangan peraturan yang terjadi di PT Alim Agung Cor
poration Surabaya. Dalam hal ini anallals data tersebut 
harus merumuskan suatu masalah yang terperincl sehlngga 
diharapkan untuk mendapat data-data yang penting untuk me- 
mecahkan masalah.

6. Pertanggung.jawaban Slstematlka
Adapun mengenai sistematika pertanggungjawaban sa

ya bertitik tolak pada pembahasan mengenai hubungan kerja 
antara buruh dan majikan di bidang pengupahan, waktu ker
ja* dan waktu istirahat* Karena upah dan waktu kerja moru- 
pakan daear yang penting dalam hubungan tersebut, demiki- 
an juga dengan waktu istirahat perlu dibah&s dengan teli- 
ti sehlngga permasalahan ini saya letakkan dal eh bab II* 

Sehubungan dengan permasalahan di atas kebijaksa- 
naan pengusaha terhadap tuntutan buruh menjadi titik to
lak yang penting pula karena dikemukakan tindakah apa 
yang dlambll pengueaha, yaltu, dengan meningkatfran kondl-
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si kerja* Dengan adanya kondiai kerja yang balk akan ter- 
eapal suasana yang tentram dan damal aerta terdapat kega- 
lrahan kerja dan uaaha dalam peruaahaan* Selain itu, di
bicar akan pula perlunya dibuat perjanjian perburuhan yang 
nembicarakan hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha* 
Oleh karena itu, peiobahaaan Ini aaya letakkan dalam bab IV* 
Sejalan dengan peningkatan terhadap kondisi kerja dan pem- 
buatan perjanjian perburuhan diadakan pula peningkatan
terhadap pemberian jamlnan aosial, karena dengan adanya

\
jamlnan aoalal yang mantap dan aelaraa dengan kebutuhan 
akan menyebabkan buruh bekerja lebih balk yang mengakibat- 
kan meningkatnya produksl. Dengan adanya rencana perluaoon 
perueahaan maka diperlukan pula peningkatan mutu terhadap 
buruh yang dilakukan melalui kuraus-kurauB dan penataran* 
Pembahaoan ini saya letakkan dalam bab III* Setelah meo- 
bioarakan bab IIt bab III, dan bab IV, maka akan dikemuka- 
kan penutup dari penullaan akripsi ini yang antara lain 
terdiri dari keaimpulan dan aaran yang merupakan intiaari 
dari hanil pembahaean maaalah dalam hal ini aaya tempat- 
kan dalam bab V*

Sehubungan dengan ini guna teroiptanya h\*bungan 
perburuhan PancaBila maka eudah aevajarnya diadakan pe- 
nyempurnaan peraturan perburuhan khuauanya di biding pe- 
ngupahan. Karena upah diperlukan buruh untuk menjamin ke- 
hidupannya beraama dengan keluarganya, maka aistenj peng- 
upahan tldak boleh berdasarkan rasa luhur dari pengusaha
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aaja, tetapi harus dijamin oleh penguaaha supaya dilaksa- 
nakan oleh pengusaha sebagal suatu kewajiban sosial* So- 
hingga pengusaha telah melakaanakan asaa kemltraan dalam 
keuntungan.

i"Karyawan Toko Nam Keluhan 6a31 Pokoknya", Sura
baya Post, 17 Juli 1982, h« 2* 

pIman Soepomo, Hukum_ Perburuhan Undang-undang dan 
Peraturan Peraturan, cet. if, Djambatan, Jakarta, 1582 
(s elanJutnya dlaingkat Iman Soepomo I), h* 268,
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HUBUNGAN KERJA ANTARA BURUH DAN MAJIKAN

1. Pengupahan
Buruh melakukan pekerjaan bertujuan untuk mendapat-

kan upah yang cukup untuk memblayal kehidupannya bersama
keluarganya* Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ne-
netapkan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

xpenghldupan yang layak bagl kemanusiaan"* Jadi* setiap 
warga negara sesual dengan kecakapannya berhak atas pe- 
kerjaan dan pengupahan yang dapat menjamin kehidupan bu
ruh bersama keluarganya, sesual dengan martabatnya. Peng
upahan memang metnbawa akibat yang luas dan kornpleka tidak 
akan dapat diselesaikan oleh buruh dan majlkan aaja nela- 
inkan diperlukan berperan sertanya pemerlntah sesual deng
an asas kemltraan di dalam rangka mengoperaslonalkan 
hubungan perburuhan Paneas1la.

Sebenarnya ketentuan pengupahan yang berlaku saat 
ini kita masih berpedoman pada Burgerlijk wetboek yang ji- 
wanya sudah tidak sesual lagi dengan alaro hubungan perbu
ruhan Pancasila. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 14 
tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tandga kerja 
maka pengaturan upah aecara naslonal dirasakan makln men- 
desak. Sejalan dengan pembangunan ekonomi saat ini peng-\
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aturan upah di upayakan kearah atabilitae yang semakin
mantap dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor
18 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang memberlkan
pedoman pada pembayaran upah aecara keaeluruhan* Pembayar-
an upah aeoara keseluruhan ini berdaearkan atas preataoi
oeorang buruh, tldak termasuk upah lembur* Dengan perkata-
an lain upah itu tidak dipengaruhi oleh tunjangan yang ti-
dak ada hubungannya dengan preetasi kerja* Adapun upah
menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981
tentang perlindungan upah dinyatakan eebagai berikut:

Upah adalah auatu penerimaan eebagai imbalan dari pe- 
nguaaha kepada buruh untuk aeouatu pekerjaan atau ja- 
oa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau di- 
nilal dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut per- 
aetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar- 
kan atao daaar auatu perjanjian kerja antara buruh dan 
pengusaha termasuk tunjangan balk untuk buruh aendiri 
maupun keluarganya.4

Jadl, pembayaran yang diberikan kepada buruh harua dalan
bentuk uang, tetapi tldak mengurangi kemungkinan pemberi-
an aebagian upah dalam bentuk barang yang jumlahnya diba-
taoi. Peraturan ini dlgunakan untuk mengatur perlindungan
upah oeoara umum yang berpangkal tolak kepada fungal upah
yang harua mampu nenjanin kelangaungan hidup bagl buruh
dan keluarganya.

Pelakaanaan pengupahan di Java Timur berpedoman pa
da Surat Ceputuaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigraai 
nomor Iep-01-Men-DP-1982 tentang Penetapan dan Peningkat
an Upah Minimum Pekerja pada Sektor Jaoa Angkutan, ton-
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struksi Bangunan, Perkebunan Swasta, Sub Sektor Kayu,
Tembakau, Tekstil/Sandang, Makanan/Minuman , Farmasi/Kimia,
Perdagangan/Pertokoan, Karet/Iulit dan logam Keramik dl
Jawa Timur. Dl dalam surat keputusan tersebut dlnyatakan
eebagal berlkut:

Bahwa untuk buruh dl sektor logam dan keramik upah po- 
kok minimum sebesar fy 400,00 per harl dengan standard 
kerja tujuh jam seharl dan 40 jam semlnggu. Dengan ke
tentuan bahwa tunj angan-tun jangan balk berupa uang a- 
taupun berupa natura dan jamlnan soslal lalnnya yang 
alfatnya tetap dan teratur maupun yang tidak tetap 
yang biasa telah dlberikan, tetap berlaku dan bagl pe- 
rusahaan-perusahaan yang mempunyal tlngkat upah mlnin- 
urn ini tidak boleh mengurangi.5

Dengan adanya surat keputusan lnl seharusnya semua peruoa- 
haan dalam melaksanakan pengupahan berpedoman penetapan 
upah minimum pekerja tersebut* Namun* dalam kenyataannya, 
pelakoanaan pengupahan dl PT Alin Agung Corporation yang 
bertompat di Jalan Mlaten nooor 5 Sepanjang Surabaya deng
an jenis usaha barang email yang mempekerjakan buruh laki- 
laki dan buruh wanlta sejumlah lebih kurang 415 orang ber- 
beda. Henurut penyelidlkan yang dilakukan oleh Kantor Pern- 
blnaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Surabaya buruh harlan perusahaan ini menerlma "upah minimum 
fip 90,00 dan nakaimal 250,00 dltambah tunjangan11*̂

Terjadlnya penyimpangan terhadap peraturan pengupah- 
an ini, morupakan salah satu sebab terjadlnya keresahan bu
ruh yang menjnrus kepada pemogokan dan perusakan terhadap 
bangunan pabrik pada tanggal 4, 18, 19, 20 Pebruarl 1982*
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Buruh menuntut agar pengusaha meoperlakukan surat keputus- 
an Menteri yang memberi upah kepada buruh di sektor logam 
dan keramik sebesar ftp 400t00 dengan waktu kerja tujuh jam 
sehari* Pengusaha menolak dengan alasan pada waktu akan 
mulai inengadakan hubungan kerja, buruh telah menandatangani 
suatu perjanjian kerja dan menyatakan menyetujui berlaku- 
nya peraturan tersebut bag! dirinya* Alasan teraebut tl
dak dapat diterlma oleh buruh sehingga mereka rcengadakan 
aksl pemogokan. Kasus tersebut kemudian di tangani oleh 
Kantor Dlrektorat Jenderal Pemblnaan Hubungan Perburuhan 
dan Perlindungan Kerja Kotamadya Surabaya, karena bagai- 
manapun juga pemogokan harus dihentlkan karena tidak ee- 
ouai dengan hubungan perburuhan Paneaaila di samplng meng- 
hambat pembangunan* Dalam Surat Keputusan nomor B 7528/ 
1001/BL-l-E/82 tertanggal 25 Maret 1982 kantor tersebut 
mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

Bahwa upah pokok buruh yang beoarnya di bawah Rp 400,00 
per hari dinalkkan men jadl 8p 400,00 per hari* Sedang 
bagi buruh yang mempunyai upah pokok di atas ftp 350,00 
per hari akan dipertlmbangkan kenaikkannya oleh peng- 
usaha berdaearkan conduite, kerajinan dan pengabdian 
buruh kepada peruaahaan. Sedang mengenai pengertian 
upah oeharl dihitung tujuh jam sehari dan empat puluh 
jam oe mlnggu.7

Dari kasus tersebut temyata pengusaha dalam menentukan
beoarnya upah hanya berdaearkan mengejar keuntungan eendl-
ri tanpa menghiraukan ketentuan pengupahan yang berlaku*
Pengusaha dalam menentukan beearnya upah sebetulnya tidak
boleh seenaknya sendlri, tetapl harus berdaearkan perun-
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dang-undangan yang berlaku aaat ini, Seperti dikatakan bah
wa "Pengusaha yang layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh 
diserahkan kepada rasa kelukruran (etika) dari pengusaha 
sa;]at tetapi harus dijamin oleh pengusaha aupaya dilaksana-

o
kan oleh pengusaha sebagai kewajiban sosial". Jadi, peran- 
an pengusaha memelihara hak miliknya, hak untuk mengembang- 
kan usaha serta labanya, hak mengelola modal. Li samping itu, 
ituv pengusaha wajib roeningkatkan kesejahteraan buruhnya 
dan membina aeae manegemen yang baik dalam kerangka pem- 
bangunan naeional eecara keseluruhan.

2* Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Peraturan waktu kerja bagi buruh di PT Alim Agung 

Corporation berpedoman sebagai berikut:
1. Jam kerja dalam seminggu adalah 40 jam yang dibagi 

wenjadi 6 hari kerja*
2. Jadwal kerja adalah sebagai berikut: regu pagi untuk 

hari Senin sampai dengan hari lands jam 6*30 sampai 
dengan jam 14*00 dengan istirahat 30 menit. Untuk 
hari Sabtu dimulai jam 6*30 sampai jam 11*30* Regu 
malam berlaku untuk hari Senin sampai dengan Sabtu 
dimulai jam 18.30 sampai dengan jam 02.30 dengan 
istirahat 30 menit. Dalam regu malam tidak dipeker- 
jakan buruh wanita.

3* Melakukan pekerjaan pada jam diluar jadwal dinasnya 
bagi masing-masing buruh adalah suatu keharuaan, ji- 
ka hal ini diperlukan oleh perusahaan demi kelan- 
caran kerja serta memperhatikan kepentingan peru- 
oahaan.

4* Pada hari Minggu dan hari libur resmi perusahaan di- 
tutup, kecuali untuk hal-hal direana sifat pekerjaan 
memerlukan jadwal waktu yang berlainan dan/atau ka
rena alasan tehnis perusahaan amat memerlukan.

5* Kerja lembur adalah waktu dimana seorang buruh be- 
kerja lebih dari jadwal waktu yang berlaku baginya 
atau pada hari istirahat Minggu dan pada hari libur
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ream! dan dapat dilakoanakan setelah memperoleh ljin 
penyimpangan waktu kerja dari kantor Ditjen Perlin
dungan dan perawatan tenaga kerja Surabaya* Pemba- 
yaran upah kerja lembur menurut ketentuan di dalam 
ljin penyimpangan waktu kerja tersebut.9

Jadl, waktu kerja tujuh jam ae hari sedangkan kerja sele- 
bihnya kerja lembur merupakan ouatu peraturan yang harus 
dilakoanakan. Pengusaha dengan Surat nomor 015/AAC/V/1982 
mengajukan ljin penyimpangan waktu kerja selasa dua belao 
jam por hari* Untuk jam kerja lebih dari tujuh jam oe ha
ri dan empat puluh jam se minggu akan dlhitung sebagai 
kerja lembur* Permohonan ini ditujukan khusus untuk banian 
oven saja karena untuk menjaga kwalitaa produksl. Fermo- 
honan teraebut ditolak dan peruaahaan teraebut hanya dil- 
jinkan untuk mentpekerjakan buruhnya selama dua belas jam 
por hari dan tldak terbataa bagian oven aaja, tetapl untuk 
aemua bagian.

Penyimpangan waktu kerja dan tanpa uang lembur Ini 
menyebabkan kereaahan buruh, aehingga Kantor Direktorat 
Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya mengeluarkan keputusan 
eebagai berikut:

1* Pengusaha agar menyesuaikan waktu kerja dengan ljin 
yang diberlkan.

2* Untuk menjaga kelangaungan hidup peruaahaan, kerja 
lembur di bagian produksl adalah menjadl keharusan. 

3* Bagi buruh yang melakaanakan kerja lembur dalam 6 
hari terus menerus akan diberlkan premi aebesar 
E? 500#00/per minggu di luar upah lemburnya aerta 
kerajlnan lainnya. Premi tersebut hilang bila bu
ruh tldak melakukan kerja lembur dl luar alaaan sa- 
kit atau alaaan lain yang tidak bisa diterima olehperuaahaan.10
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Keputusan tersebut menyadarkan pengusaha bahwa mereka tl
dak boleh menganggap buruh sebagai faktor produksl teta- 
pl eebagai manusia prlbadl sesual dengan harkat dan mar- 
tabatnya.

Peraturan waktu istlrahat bagl buruh PT Alim Agung 
Corporation berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1« Istlrahat tahunan pada dasamya berpedoman pada per
aturan pemerintah nomor 21 tahun 1954*

2* Buruh berhak atas istlrahat tahunan tiap-tiap kali 
yang bersangkutan mempunyai masa kerja 12 bulan ber- 
turut-turut pada peruaahaan.

3* Lamanya istlrahat tahunan dihltung 23 hari bekerja 
dalam masa kerja termaksud dalam ayat 2 pasal ini 
satu hari istlrahat sampai paling banyak 12 hari 
kerja*

Am Selama istlrahat tahunan buruh mendapat upah penuh.
5. Hak istlrahat gugur, bilamana dalam waktu 6 bulan 

setelah lahirnya hak itu karyawan ternyata tldak 
mempergunakan haknya, bukan karena alasan yang dibe
rlkan oleh peruaahaan.

6. Saat dimulainya istlrahat tahunan ditetapkan oleh 
pimplnan peruaahaan dengan memperhatikan kepenting- 
an peruaahaan dan kctryawan.

7. Peraturan tentang cutl haldh dan cuti hamll bagl 
buruh wanlta yaitu bahwa buruh wanlta berhak untuk 
mendapatkan istlrahat pada hari pertama dan hari 
kedua waktu haldh dengan upah penuh, apablla yang 
ber&epentlngan member!tahukan hal tersebut kepada 
pengusaha.

8. Buruh wanlta yang hamll berhak mendapat Istlrahat 
oelama satu setengah bulan oebelum saatnya yang ber- 
oongkutan akan melahlrkan anak dan satu setengah 
bulan sesudah yang bersangkutan melahlrkan anak 
atau gugur kandungan dengan mendapat upah atau ga- 
jih penuh.H

Menurut peraturan ini, setiap buruh berhak atas istlrahat 
tahunan dan untuk buruh wanlta mendapat cuti haldh dan 
outl hamll. Namun kenyataannya, balk buruh lakl-laki mau- 
pun buruh wanlta mendapat cutl tahunan tldak penuh, dan
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untuk buruh wanita tidak pemah oendapat outl haidh, hanya 
diberi cut! hamll selama tiga bulan dengan upah penuh.

Dengan adanya tuntutan kenalkan upah dan perpen- 
dekan waktu kerja yang mengakibatkan turun tangannya plhak 
Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan 
dan Perllndungan Tenaga kerja lotamadya Surabaya yang me-
nyatakan pengusaha telah melanggar ketentuan pasal 2 ayati
1, pasal 4 ayat 1, pasal 8 Peraturan Pemerlntah nomor 21 
tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh sebagai 
berikut:

Buruh berhak atas istirahat tahunan tiap kali setelah 
la mempunyal masa kerja 12 bulan berturut-turut pada 
satu majikan atau beberapa majikan dari satu organlsa- 
si majikan; selama istirahat tahunan buruh berhak atao 
upah penuh; majikan wajib mengadakan dan memelihara 
daftar yang berhubungan dengan istirahat tahunan menu- 
rut contoh/petunjuk yang akan ditetapkan oleh Jawatan 
Pengawasan Perburuhan dari lementrian Perburuhan.12

Atas pelanggaran tersebut perusahaan diberi earan agar 
nemberi outi sesual dengan peraturan pemberlan istirahat 
tahunan bagi buruh yang tercantum dalam Peraturan Pemerin- 
tah nomor 21 tahun 1954. Dengan mengadakan perbalkan ter- 
hadap kesejahteraan buruh yang meliputl syarat-syarat ker
ja* Jaminan sosial dan pengupahan akan menlmbulkan kegal- 
rahan kerja sehlngga produksl dan produktlvltas dapat di- 
tingkatkan yang mendorong kearah makin majunya perusahaan.
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'Xrnan Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. Bjarobat- 
an, Jakarta, 1981 (eelanjutnya dialngkat Iman Soepomo II) 
h. 47.

^Peraturan pemerintah nomor 8. Perlindungan Upah. 
1981, h. 6. ---

c'Departemen Tenaga Kerja dan Koperaci, Pemberian 
Upah Minimum, 1982, h. 2.

g
Kantor Wilayah Binalindung Tenaga Kerja Surabaya, 

Haell pemerlkeaan. 10 Deaember 1981.
7'Kantor Binalindung Tenaga Kerja Surabaya, Surat 

Keputuean. 25 Maret 1982 (aelanjutnya dialngkat Surat'" 
leputuean I).

QIman Soepomo II, op. oit.. h. 136.
q̂PT Alim Agung Corporation, Peraturan Peruaahaan. 

Surabaya, 1979-1981» h. 5.
i0**Surat Keputusan In, op. oit.. h. 2.
13"PT Alim Agung Corporation, op. clt., h. 3.
loan Soepomo I, op. clt.. h. 268-269.
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PENGARUH PROSES PRODUKSI

I. Peningkatan Jamlnan Soslal Buruh
Buruh seringkali di luar keaalahannya atau kehen- 

daknya tidak dapat melakukan suatu pekerjaan karena aaklt* 
hamll, oeninggal dunia* mendapat kecelakaan* menderita ca- 
eat badan dan usia lanjut. Untuk raenjamin kepastlan pen* 
dapatan (inoome security) agar buruh tidak kehilangan 
upahnya selama tidak dapat melakukan pekerjaan di luar ke
salahannya itu perlu mendapat jamlnan soslal. Pemberlan 
jamlnan sosial ini* akan meringankan beban buruh dalam 
menghadapl berbagai macam rlsiko tidak dapat melakukan pe
kerjaan dl luar kehendaknya.

Penbiayaan jamlnan soslal tidak selalu dlplkul 
oloh majikan sendiri* tetapi di blayal bersama-sama oleh 
majikan dan buruh. Diantara pelbagai jenls jamlnan soslal 
yang ada saat lnlt baru tampak di bldang kecelakaan kerja 
berdaoarkan atas Undang-undang Kecelakaan Kerja nomor 33 
tahun 1947* Ketentuan ini* ternyata masih ada kekurangannya 
yaltu* ganti rugl hanya diberikan kepada 13 jenls perusaha- 
an saja dan jumlah ganti rugl tidak sesual lag! dengan 
tingkat harga sekarang ini. Peraturan mengenai jamlnan so- 
sial sakit* hamll* menlnggal dunia terhadap buruh dan ke-

19
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luarganya pernah diadakan oleh pemerintah, karena kurang 
berhasil dalam tugasnya dinyatakan tidak berlaku. Aklbat- 
nya sebagai gantl peraturan teraebut dikeluarkan Peratur
an Pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Soaial 
Tenaga Kerja. i

Asuransi sosial tenaga kerja yang eelanjutnya di-
eingkat Aatek aebagai suatu eiatera perlindungan untuk me-
nanggulangi rlsiko sosial yang secara langaung mengakibat-
kan berkurangnya atau hllangnya penghasilan buruh. Menurut
paaal-paaal 3 ayat 2 dan 3 tentang "Perayaratan penyeleng-
garaan Aatek di daaarkan atas jumlah tenaga kerja atau
jumlah upah; palaksanaan ketentuan tersebut dlatur lebih

1*lanjut dengan keputusan menteri". Di dalam pasal 2 ayat 1
huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor
116-Men/1977 menyebutkan sebagai berikut:

Peruaahaan dan tenaga kerja yang di vajibkan ikut ser- 
ta dalam program asuransi sosial tenaga kerja adalah 
perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih 
ataupun membayar upah sebanyak Rp 5.000.000,00 aebulan 
Selaln dari pada itu perusahaan dan tenaga kerja da
pat ikut eerta dalam program Astek dengan sukarela.14

Jadl, asuransi sosial tenaga kerja oecara yurldls wajlb ba
gl perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih mau- 
pun membayar upah di atas K? 5*000.000,00 per bulan* Peru- 
oahaan yang tidak menyelenggarakan asuransi sosial tenaga 
kerja dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 
tlga bulan atau denda setlnggl-tlngginya R? 100.000,00 dan 
juga sangsi administratif dari Menteri yang membawahi 
bidang usaha tersebut.
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Perusahaan FT Alim Agung Corporation yang mempunyai 
buruh lebih dari 400 orang buruh oebetulnya wajib fikut 
program asuransi tenaga kerjaf tetapl kenyataannya* pe- 
ngusaha tidak msnglkutkan buruhnya dalam program asuransi 
ooflial tenaga kerja dengan alasan: (1) keuangan perusahaan 
tidak mampu untuk membayar iuran bagi seluruh buruh; (2) 
upah yang diterima buruh sudah sedemiklan terbataanya se
hlngga mereka tidak mau kalau upah yang tidak seberapa itu 
dipotong untuk membayar iuran asuransi*

Hemat saya* alasan ini dapat dihilangkan apabila 
buruh maupun pengusaha menyadarl betapa perlunya lkut pro
gram Adtek. Program Astek memberikan kepastian hukum bagi 
buruh dan keluarganya balk pada aaat mereka masih bekerja 
maupun pada saat hari tua atau tidak mampu memenuhi kebu- 
tuhan hldupnya karena risiko soslal yang dideritanya atas 
kecelakaan kerja* cacat badan, atau menlnggal dunia. Di soa
ping itu* tabungan hari tua merupakan dana yang tersedia 
untuk kelangsungan hldup buruh dan keluarganya apabila 
buruh oudah tidak mampu lag! bekerja karena usla lanjut.

Di dalam peraturan perusahaan dl cantumkan tentang 
pemberlan jamlnan soslal yang berupa perawatan atau peng- 
obatan bagi buruh; pemberlan tunjangan kepada buruh yang 
menlnggal dunia; pemberlan pinjaman uang untuk kepentlng- 
an mendeaak bagi buruh. Dari peraturan pemberlan jamlnan 
aoalal ternyata tidak terdapat peraturan tentang upah yang 
diberikan kepada buruh bila di luar keaalahannya tidak me-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH TUNTUTAN KENAIKAN UPAH DAK PERPENDEKAN WAKTU KERJA 
DI PT ALIM AGUNG CORPORATION SURABAYA 
 

SOEHARTI



lakukan pekerjaan. Kenyataan ini, membuktikan pengusaha 
kurang rasa sosialnya terhadap buruh yang dalam alam hu
bungan perburuhan Pancaslla tidak diperbolehkan lagi*
Buruh tidak boleh dianggap sekedar sebagai faktor produksi 
tetapi sebagai manusla pribadi dengan segala harkat dan 
martabatnya*

Peraturan perusahaan yang mengatur pemberlan pera
watan dan pengobatan berbunyi sebagai berikut:

(1) bahwa buruh yang saklt bila dlperlukan perawatan 
lebih lanjut perusahaan menanggung 50 persen dari sewa 
ruangan kelas t©rendah; (2) pembellan obat dari dokter 
perusahaan dibell pada apotlk yang sudah ditunjuk se- 
telah mendapat pengesahan dari perusahaan; (3) peru
sahaan tidak menanggung perawatan gigl aeorang buruh;
(4) perusahaan menanggung pengobatan mata dan pembeli- 
an kacamata ditanggung oleh perusahaan sebesar 50 per- 
sen dari harga pembellan yang tidak melebihl harga 
3*000,00; (5) buruh yang tidsk mampu bekerja karena 

sakit menurut keterangan dokter perusahaan akan dlba- 
yar 100 persen untuk tiga bulan pertama, 75 persen 
untuk tiga bulan kedua, 50 persen untuk tiga bulan ke- 
tiga, 25 persen untuk tiga bulan keempat. Bile dalam 
waktu 12 bulan buruh belum mampu melakukan pekerjaan 
perusahaan dapat raemutuskan hubungan kerja.15

Tuntutan buruh terhadap kenaikan upah dan perpendekan wak
tu kerja ternyata berhubungan erat dengan tuntutan perawat
an atau pengobatan dokter. Buruh menuntut agar perawatan 
dan pengobatan dokter tidak hanya untuk buruh saja tetapi 
diperluas untuk Isteri dan anak-anak buruh. Juga perlu di- 
tinjau tontang peobatasan harga dalam peraturan tersebut 
yang sudoh tidak sesual lagi. Dengan adanya tuntutan bu
ruh tersebut Kantor Direktorat Jenderal Perabinaan Hubung
an Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kotaroadya Su-
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rabaya dengan Keputusan nomor B 7528/1001/BL-E/82 tertang**
gal 22 Februari 1932 mengatakan sebagai berikut:

1« jamlnan kesehatan dltingkatkan untuk isteri, anak 
buruh yang pertama dan kedua.

2. mendorong buruh dan pengusaha untuk ikut dalam pro
gram asuransi sosial tenaga kerja.

3. meningkatkan kesejahteraan buruh dalam bentuk re- 
kreasl dan pembinaan agama.*6

Tuntutan buruh untuk meningkatkan jamlnan sosial temyata 
berhasil. Femberian jamlnan sosial yang balk akan menjamin 
ketenangan kerja bag! buruh dan ketenangan usaha bagi pe
ngusaha. Sehingga terclpta suasana tentram dltempat kerja 
atau **lndustrial peace**.

2. Peningkatan Hutu Buruh
Pendidikan eangat perlu bagi kalangan buruh, pengu- 

saha dan aparat pemerintah, yang bidang tugasnya berhubung
an dengan maaalah perburuhan. Pendidikan tersebut bertuju- 
an meningkatkan mutu pelaksanaan hubungan perburuhan Pan- 
casila yang dilakukan melalul kursus, penataran, dan semi
nar* Program pendidikan tersebut harus bersifat menyelu- 
ruh meliputl ketiga unsur pelaksana untuk menjamin agar 
masing-masing unsur memillkl pengetahuan yang sama dan 
oejalan aengenai maaalah perburuhan. Sehingga dapat dl-
pakai sebagai dasar atau modal bersama-sama melaksanakan

t'
afi&o yang terkandung dalam hubungan perburuhan Pancasila. 
Selaln diberi pengertlan tentang hubungan perburuhan Panca- 
aila diberi pengertlan pula tentang latar belakang sebab
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manusia bekerja raeliputi:
1. Manusia sebagai makhluk blologls memerlukan pe- 

kerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan vitalnya, 
seperti makan rainura dan sebagalnya.

2* Manusia sebagai makhluk sosial mengadakan penye- 
sualan blologls terhadap perkembangan maeyarakat- 
nya yang menempatkan pekerjaan sebagai kedudukan 
atau keharusan sosial setlap individu.

3. Manusia sebagai unsur ekonomls atau memproduksi 
barang atau jasa.

4* Manusia sebagai makhluk ber-Tuhan merasa bahwa 
bekerja secara balk adalah suatu pengabdlan yang 
mulia.

5* Manusia sebagai makhluk berbudaya memandang kerja 
sebagai suatu kehldupan kebudayaan yang luhur dan 
terhormat.*'

Jadl, bagi setlap lndlvldu pada uraumnya dan bagi buruh pa
da khususnya terdapat raotlvasl tertentu mengapa harus be- 
kerja. Dengan diketahulnya motivasi kerja, buruh dapat men- 
jalankan tugasnya dengan balk* berdisiplin, penuh pengabdi- 
an dan tanggung jawab. Sehingga kewajiban buruh sebagai 
partner dalam produksl telah dllaksanakan.

Masalah tuntutan kenaikan upah dan perpendekan waktu 
kerja yang dikaitkan dengan peningkatan mutu buruh peng
usaha mengambil kebljaksanaan untuk mengadakan daftar ulang 
bagi buruh* Fendaftaran tersebut bertujuan untuk mengada
kan pendataan pribadi dan kemampuan buruh. Hemat eaya. daf- 
tar ulang tersebut bukan bertujuan untuk mengadakan pen- 
dapatan pribadi dan kemampuan buruh tetapl, untuk mengu- 
rangl tenaga buruh secara terselubung. Karena dalam salah 
satu syaratnya mengatakan formullr harus dlkemballkan da- 
lam waktu yang singkat. Blla dalam waktu yang sudah diten-
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tukan buruh belum mengumpulkan dlanggap telah ke luar dari
perusahaan* Syarat apabila tidak mengumpulkan dlanggap ke
luar merupakan penyimpangan dari Undang-undang Nomor 12
tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja* Henurut paoal
1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 12 tahun 1964 mengatakan:

Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemu- 
tusan hubungan kerja; blla setelah diadakan eegala 
uaaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindar- 
kan pengusaha harus oerundingkan maksudnya untuk me- 
rautuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang 
bersangkutan tau dengan buruhnya sendiri dalam hal bu
ruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organi
sasi buruh.18

Jadi* pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja harus meng- 
lkuti peraturan yang sudah dltetapkan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan daftar ulang ternyata, pengusaha 
mengalami hambatan yang datang dari pihak buruh maupun 
pengusaha sendiri. Hambatan dari pihak buruh berupa:
(1) penyitaan waktu dari buruh untuk menglsl formulir;
(2) ketcntraman kerja menjadl terganggu karena dibalik daf- 

tar ulang tersebut buruh audah menduga akan terjadi pe- 
ngurangan tenaga buruh.

Hambatan pengusaha berupa biaya yang besar terhadap pe- 
nyelenggaraan daftar ulang yang berada di luar renoana 
anggaran, Pada saat pengumpulan formulir ternyata ada be- 
berapa buruh tidak mengumpulkan* setelah diselidiki ternya
ta buruh tolah ke luar dari perusahaan tersebut dan telah 
bekerja dl tempat lain.

Kstaatan buruh dalam mengemballkan formullr daftar
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ulang menunjukkan buruh tidak ingin kehilangan pekerjaan 
seperti yang diancarakan perusahaan. Karena dengan hilang- 
nya pekerjaan berarti buruh kehilangan surober mata pen- 
caharian yang berakibat buruh tidak dapat merablayai kehi- 
dupannya bersama keluarganya* Daftar ulang tersebut mem- 
buat buruh yang masih bekerja pada perusahaan tersebut 
menjadi lebih tenang karena tidak ada perasaan takut un
tuk di keluarkan. Bagi perusahaan sendirl dengan adanya 
daftar ulang tersebut akan membuat adminlstrasi lebih ter- 
tib dan teratur.

Peraturan Tatacara persyaratan pendaftaran 
iuran dan pembayaran jamlnan soslal"* Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Koperaai nomor 116-Men/1977.

^ HPT Alim Agung Corporation, op« cit., h. $-6.
^Kantor Blnallndung Tenaga Kerja Surabaya, Surat 

Keputusan, 22 Pebruari 1982 (selanjutnya dlslngkat 3uraE 
Keputusan II).

17Yuyud G. Poeradiredja, Pslkologis Kerja, Tanpa 
Penerblt, 1979, h. 5.

1RIman Soepomo I, op. clt., h. 220.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH TUNTUTAN KENAIKAN UPAH DAK PERPENDEKAN WAKTU KERJA 
DI PT ALIM AGUNG CORPORATION SURABAYA 
 

SOEHARTI



KEBIJAKSANAAN PENGUSAHA TERHADAP TUNTUTAN BURUH

1• Meningkatkan Kondisi Kerja
Suatu keinginan buruh untuk menyesuaikan waktu 

kerja dan pengupahan merupakan latar belakang terjadlnya 
kasus di PT Alim Agung Corporation Surabaya* Kasus ini, 
sebagai akibat hubungan kerja yang terwujud dari perjanji
an kerja yang hanya menoantumkan hak dari pengusaha tanpa 
menyinggung sedikitpun hak dari pada buruh. Sehingga buruh 
tidak mengetahui berapa besamya upah yang seharusnya di- 
terina dan berapa jumlah waktu kerja buruh harus melaksa- 
nakan pekerjaannya. Buruh hanya mengetahui harus bekerja oe- 
lama dua belas jam tanpa adanya uang lembur dan pada akhir 
minggu atau akhir bulan buruh menerima upah yang jumlahnya 
lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain, 
tanpa disertai perlncian.

Kasuo tersebut, mengaklbatkan Kantor Direktorat Jen
deral Pemblnaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Kotamadya Surabaya mengadakan pemeriksaan pada PT 
Alim Agung pada tanggal 10 Desember 1981 memperoleh haoil 
sebagai berikut:

Buruh menerima upah lebih rendah dari ketentuan perun- 
dangan dan tidak terdapat perlnoian mengenai upah yang 
dlterima; tidak dioantumkan berapa besar uang lembur

27
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yang diperoleh; tidak dlketahui bagaimana pengusaha 
mengatur kenalkan upah bagi buruhnya; sedang di waktu 
kerja buruh melakukan pekerjaan selama 12 jam per ha
ri dengan istirahat 30 menit; waktu kerja di bagi 
menjadl 2 kelompok yaltu kelompok slang dan malam. Ke- 
lorapok slang bekerja setiap hari mulai jam 6.30 sampai 
dengan jam 18.00 dengan istirahat 30 menit. Kelompok 
malam bekerja mulai jam 18-30 sampai dengan jam 06*30 
dengan istirahat 30 menit*19

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan Surat 
Keputusan Mrektorat Jenderal Fambinaan Hubungan Perburuh
an dan Perlindungan Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya nomor 
B 4840/896/BL.1.E/82 berisi sebagai berikut:

1« Bahwa pengupahan di FT Alim Agung supaya dlsesual- 
kan dengan ketentuan Menteri Transmlgrasl dan Kope- 
rasi nomor 01/Men/DP/1982*

2. Bahwa waktu kerja dl FT Alim Agung dlsesuaikan de
ngan ketentuan pasal 10 Undang-undang Kerja nomor 
12 tahun 1948.

3* Bahwa upah yang dlterlmakan kepada buruh pada a* 
khir minggu/bulan disertai dengan perlncian yangjelas*20

Hasil pemeriksaan tersebut oleh pengusaha dipakai sebagai 
pedoman untuk mengambil kebijaksanaan dengan memasukkan 
peraturan pengupahan dan waktu kerja dalam peraturan pe
rusahaan* Peraturan tentang pengupahan dlsesuaikan dengan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasl nomor 01/Men/ 
DP/1982 yang menyatakan Upah Pokok Minimum bagi buruh dl 
Sub Sektor Logam dan Keramlk sebesar tp 400,00 per hari. 
Peraturan ini dimabukkan ke dalam bab V Peraturan Peruaa- 
haan. Scdangkan peraturan tentang waktu kerja dlsesuaikan 
dengan pasal 10 Undang-undang Kerja nomor 12 tahun 1948 
yang di maaukkan ke dalam bab IV Peraturan Perusahaan. Pe-
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raturan ini menyatakan waktu kerja di PT Alim Agung 40 jam 
eeminggu yang dibagi .dalam 6 hari kerja dan eeleblhnya di- 
hitung kerja lembur. Pemberian upah yang di berikan kepada 
buruh sekarang disertai dengan perincian besamya upah, 
perhitungan lembur, tunjangan-tunjangan, kenaikan upah, 
potongan-potongan dan sebagainya. Dari bunyi keputusan ter
aebut dapat dilihat bahwa tuntutan buruh di bidang pengu
pahan dan waktu kerja berhasil meningkatkan kondisi kerja 
di PT Alim Agung.

2. Penegaoan Perjanjian Perburuhan
Hubungan kerja antara buruh dan majikan di PT Alim 

Agung dapat kita lihat di dalam perjanjian kerja maupun 
di dalam peraturan perusahaan* Hubungan kerja yang terda- 
pat di dalam perjanjian kerja ternyata, hanya menoantumkan 
kewajiban dan syarat yang harue dlpenuhi oleh buruh tanpa 
menyebut hak dari buruh. Misalnya* tentang berapa jumlah 
upah yang di terlma, berapa lama buruh harus bekerja dan 
sebagainya* Begltu pula dalam peraturan perusahaan di da
lam mukadimahnya oenyebutkan tentang hak buruh sebagai 
berikut:

Peraturan perueahaan dan perjanjian kerja disusun de
ngan naksud untuk menjadi pegangan dan petunjuk bagi 
buruh yang diterima atau yang sudah di pekerjakan di 
perusahaan maupun oleh pengusaha oendirl dalam rangka 
mewujudkan adanya ketegasan tentang hak dan kewajiban dari buruh.21

Hak buruh ini kenyataannya banyak dllanggar oleh pengusa-
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ha sendiri misalnya, waktu kerja yang lebih lama, pemberi
an cuti yang lebih pendek dan sebagainya. Semua ini tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peruaahaan yang 
telah dibuat.

Hubungan kerja yang tidak serasi dalam perjanjian 
kerja Berta pelanggaran hak buruh dalam peraturan perusa
haan menunjukkan kedua peraturan itu dibuat secara sepihak 
oleh pengusaha yang berusaha mencantumkan kewajiban buruh 
semakslmal mungkin dan mencantumkan hak buruh sendnlmal 
mungkln. Keadaan ini, bertentangan dengan asas keraitraan 
dalam hubungan perburuhan Pancasila yang menyatakan buruh 
dan pengusaha adalah partner dalam produksl dan partner 
dalam keuntungan. Buruh sebagai partner dalam produksl ha
rus bekerja dengan balk dan dlsiplin* Pengusaha sebagai 
partner dalam keuntungan akan memberikan sebagian keuntung- 
annya guna meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya 
baik dalam bentuk kenalkan upah, perbaikan syarat kerja 
maupun jamlnan sosial lainnya.

Berdaearkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Ko- 
perasi nomor Per-02/Men/1976 dan nomor Per-02/Men/1978,
PT Alim Agung yang mempekerjakan buruh sebanyak lebih ku- 
rang 400 orang, seharusnya tldak memakai peraturan perusa
haan tetapi perjanjian perburuhan. Selama ini ternyata tl
dak ada permintaan tertulls dari serikat buruh untuk mem- 
buat perjanjian perburuhan*
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Serlkat buruh yang ada dl PT Alim Agung bernama Se- 
rikat Buruh Lapangan Kerja basis FT Alim Agung Corporation 
Surabaya yang didlrikan pada tahun 1977« Dengan adanya ka- 
b u o  tuntutan buruh9 beberapa pengurus serlkat buruh telah 
diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha berdasarkan 
Surat Keputusan FT Alim Agung Corporation nomor 025/UM/ 
AAC/IV/1982 dengan tembuean yang disampalkan kepada Kan- 
tor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Ferburuhan dan 
Ferlindungan Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya dan Musplka 
Karangpllang di Surabaya* Dengan adanya pemutusan hubungan 
kerja terhadap beberapa pengurus serlkat buruh sebagai aki- 
bat kasus tuntutan buruh* telah menyebabkan serlkat buruh 
basis FT Alim Agung tidak ada yang mengurus dan kegiatan- 
nya terhenti. Tidak adanya kegiatan serlkat buruh diperku- 
at oleh pemeriksaan yang dilakukan Kantor Direktorat Jen
deral Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tena
ga Kerja Kotamadya Surabaya pada tanggal 10 Desember 1981 
antara lain menyatakan "organises! buruh pada waktu dlperik- 
sa dalam keadaan tidak berfungsi/non aktif". Untuk fieo- 
buat perjanjian perburuhan diperlukan aembentuk serlkat 
buruh terleblh dahulu. Anjuran untuk membentuk serlkat 
buruh baru datang dari Kantor Direktorat Pembinaan Hubung
an Ferburuhan dan Ferlindungan Tenaga Kerja Kotamadya 
Surabaya tertanggal 25 Maret 1982 nomor B.7528/1001/BL.1*- 
E/1982 yang menyatakan sebagai berikut nBaik kepada buruh
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maupun pengusaha dianjurkan agar secara bersama-sama se-
gera membentuk SBLP/FBSI, karena S.B. yang lama tidak

2*5berfungsi lagi". ' Dengan terbentuknya serikat buruh, me- 
reka mengajukan aeoara tertulis makeud untuk merundingkan 
perjanjian perburuhan dengan pihak pengusaha. Perjanjian 
perburuhan tersebut harus dibuat di perusahaan tersebut 
guna mengetahui secara jelas hak, kewajiban buruh dan pe
ngusaha.

Kenyataan membuat perjanjian perburuhan mendapat 
tanggapan positif pengusaha dengan adanya pernyataan yang 
dibuat dihadapan pegawai Direktorat Jenderal Fembinaan 
Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota- 
madya Surabaya pada tanggal 22 Januari 1982. Pernyataan 
ini, berisi kesanggupan pengusaha untuk menladakan keku- 
rangan dan akan melaksanakan apa yang menjadi kewajlban- 
nya eeeuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*
Jadi9 pengusaha tldak keberatan akan dibentuknya perjanji
an perburuhan di perusahaan PT Alls Agung Corporation 
Surabaya* Sehingga dengan kesediaan pengusaha untuk meobuat 
perjanjian perburuhan ini sejalan dengan sarana-sarana 
pelaksana dalam kita mengoperasionalkan hubungan perburuhan 
Pancasila.

IQ?"Kantor Wilayah Blnalindung Tenaga Kerja Surabaya", 
op. oit.. h. 7*
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2°MSurat Keputusan 11% op. cit«, h* 3*
21(ipj Agung Corporation", op> cit.. h* 12. 
ootfKantor Wilayah Binalindung Tenaga Kerja Sura

baya" # op> cit»« h. 8.
23«surat Keputusan 1% loc. cit.
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PENUTUP

1* Keslmpulan
1# Pemberlan upah buruh di PT Alim Agung Corporation 

ternyata lebih rendah dari Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Koperasi nomor 01/Men/DP/1982. Dalam kepu
tusan tersebut pemberlan upah minimum di sektor lo- 
gam dan keramik sebesar Rp 400,00 per hari. Tetapi 
buruh di PT Alim Agung Corporation hanya diberl upah 
minimum sebesar Rp 90,00 per hari*

2. Waktu kerja di PT Alim Agung Corporation ternyata le
bih lama dari ketentuan pasal 10 Undang-undang Kerja 
nomor 12 tahun 1948 yang menetapkan waktu kerja bu
ruh selama tujuh jam seharl dan empat puluh jam se- 
ralnggu# Sedangkan waktu kerja di PT Alim Agung Cor
poration selama dua belas jam per hari dan 64*5 jam 
per minggu tanpa diberl uang lembur.

3* Dl dalam bab IV Peraturan Perusahaan PT Alim Agung 
Corporation ditentukan buruh diberl outi tahunan dan 
bagi buruh wanita diberl cutl haldh. Ternyata kedua 
jenls cuti tersebut tidak pernah diberlkan*

4* PT Alim Agung Corporation mempekerjakan buruh laki- 
lakl dan wanita lebih kurang berjumlah 400 orang

34
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tetapi ternyata, pengusaha tidak mengikutkan buruh- 
nya dalam program asuransi sosial tenaga kerja*

5* Dalam raemutuskan hubungan kerja oleh pengusaha di 
PT Alim Agung Corporation ternyata, melanggar keten
tuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 12 
tahun 1964 yang menetapkan agar pemutusan hubungan 
kerja dihindarkan dan kalau sampai terjadi pemutus
an hubungan kerja dirundingkan dulu dengan buruh 
yang bersangkutan. Ternyata, pengusaha PT Alim 
Agung Corporation dalam memutuakan hubungan kerja 
secara sepihak tanpa mengadakan perundingan dahulu 
dengan buruh yang bersangkutan*

2* Saran
1* Pemberian upah minimal buruh agar disesualkan deng

an Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi 
nomor Ol/Men/DP/1932 yang menyatakan upah buruh di 
nub sektor logaro/keramik sebesar 400,00 perhhari. 
Bahkan kalau keadaan keuangan perusahaan mengijinkan 
diberi upah minimal yang melebihi dari ketentuan ter
sebut. Bagaimanapun juga, upah merupakan Parana untuk 
memelihara, melestarikan, dan meningkatkan kebutuhan 
hldup buruh beserta keluarganya.

2. Apabila pengusaha akan mempekerjakan buruh lebih da
ri tujuh jam sehari dan empat puluh jam seminggu

K
agar minta ljin penyimpangan waktu kerja kepada
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Kantor Direktorat Jenderal pengawasan Ferburuhan 
Surabaya.

3* Agar pengusaha mentaati apa yang sudah tercantum da
lam peraturan perusahaan member! out! tahunan dan 
outl haldh bag! buruh wanita dengan pembayaran upah 
penuh.

4* Mengikut eertakan buruh dalam program asuransi ooolal 
tenaga kerja* supaya ada kepastlan hukum bag! buruh 
beserta keluarganya apabila terjadi rislko soslal 
pada waktu masih bekerja, hari tua* maupun tidak mam
pu memenuhl kebutuhan hldup karena rislko soslal 
yang dl derltanya.

5* Pengusaha agar menoegah jangan sampai terjadi pemutus
an hubungan kerja oleh pengusaha, Kalau sampai ter
jadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha hendak- 
nya dlselesaikan sesual dengan Undang-undang nomor
12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dl 
Perusahaan Swasta, menunjuk Peraturan Menteri Perbu
ruhan nomor 9 dan nomor 11 tahun 1964*
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Lamplran ketiga
Nama s Ny. Soeharti
Nomor : 030005848
Alamat : Jl* Jaglran no. 18 Surabaya.

I. Judul skrlpsi : "MASALAH TUNTUTAN KENAIKAN UPAH DAN
PERPENDEKAN WAKTU KERJA DI PT ALIM 
AGUNG CORPORATION SURABAYA".

II* Out line :
Latar belakang.

Jlka seorang bekerja di ouatu pabrlk, kantor dan 
sebagainya, maka segera timbul masalah-masalah yang menyang- 
kut hubungan antara buruh sebagai penerlma kerja Berta peng
usaha sebagai pemberl kerja. Masalah tersebut mlsalnya, 
tentang upah, jamlnan sosial, jam kerja, pemberian uang 
lembur, cutl dan sebagainya. Di samplng itu, timbul masalah 
tentang cara-cara pembinaan kerjasama dan cara-cara penyc- 
lesalan persellsihan antara buruh dan pengusaha, terutama 
yang menyangkut syarat-syarat dan kondisi kerja.

Dalam masyarakat yang sudah maju permasalahan yang 
timbul antara buruh dan pengusaha tldak sederhana lagl dan 
serlng tldak blsa diatasi oleh keduanya sehingga pemerin
tah turun tangan serta mellbatkan dlrl secara langsung da
lam hubungan perburuhan tersebut. Aklbatnya pemerintah akhlr- 
nya menjadl salah satu pelaku dalam hubungan perburuhan. 
Dengan lahlrnya Orde Baru pada tahun 1966 yang menconang-
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kan tekad untuk kembali kepada kemumlan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945» maka di dalam dunla perburuhan 
pun dikembangkan suatu pikiran untuk menemukan pola hu
bungan perburuhan yang sesuai dengan semangat kemumlan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945» yang kemudlan ki- 
ta kenal dengan istilah hubungan perburuhan Pancasila*

Hubungan perburuhan Pancasila merupakan penjabaran 
daripada falsafah Pancasila yang tldak menempatkan pengu
saha, buruh dan pemerintah pada tempat yang terplsah dam 
berbeda kepentlngan, tetapi menempatkan mereka pada kepen- 
tlngan bersama dalam menuju kesejahteraan masyarakat yang 
setlnggi-tingginyaf sesuai dengan tujuan perjuangan na- 
sional. Hal inlt dltegaskan dengan telah diselenggarakan- 
nya Seminar Naslonal Hubungan perburuhan Pancasila (HPP) 
pada tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 1974 dl Jakarta, 
dan diperkuat pula dengan bunyi TAP WPR nomor 11 tahun 
1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Namun, dalam kenyataannya pslaksanaan hubungan per
buruhan Pancasila banyak mengalami hambatan yang dapat 
datang dari pihak pengusaha, pejabat pemerintah, maupun 
dari buruh aendiri, Hal ini, dapat kita mengerti karena 
terdapat perbedoan kepentlngan yang Jelaa antara pihak 
pengusaha dan pihak buruh* Pihak pengusaha akan nmnekan 
biaya produksl yang ssrendah-rendohnya guna mencapai ko- 
untungan yang setinggi-tingginya yang berakibat merugikan 
buruh, Pemerintah harus segera menetralkan kedua pihak,
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tanpa merugikan satu aama lain. Inilah tujuan dari ada
nya HPP.
Pen.jelaean Judul

Tang dlmaksud dengan "Masalah Tuntutan Kenaikan 
Upah dan perpendekan waktu kerja di PT Alim Agung Corpo
ration Surabaya" adalah masalah:
1. Tuntutan kenaikan upah yang dilakukan oleh buruh di PT 

Alim Agung Corporation Surabaya untuk dlsesuaikan deng
an Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi nomor 
Kep-01-Men-Dp-1982 yang menyatakan upah buruh di sek- 
tor logam dan keramlk sebesar Rp 400*00 per hari* Sedang 
selama ini upah minimum buruh dl perusahaan tersebut 
sebesar fip 30,00 per hari.

2. Tuntutan penyesuaian waktu kerja dengan ketentuan pa- 
sal 10 Undang-undang Kerja nomor 12 tahun 1948 yang 
menyatakan bahwa buruh bekerja selama tujuh jam ooharl 
atau empat puluh jam semlnggu dan selebihnya dlhltung 
sebagai kerja lembur. Kenyataannya buruh di perusahaan 
PT Alim Agung bekerja selama dua belas jam seharl tanpa 
diberl uang lembur.

Alapan Pemlllhan Judul
Maealah pengupahan saat ini* merupakan masalah yang soring 
menimbulkan perselisihan antara buruh dan pengusaha dl 
samping masalah lain seperti waktu kerja* kondisi kerja 
jamlnan soslal* penutupan perusahaan dan lain-lain. Akibat 
tidak dilaksanakannya peraturan perundangan timbul kere-
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eahan buruh yang mengakibatkan pemogokan yang terjadi 
pada bulan Februari 1982 dan bulan Maret 1982, di peru
sahaan PT Alim Agung Corporation. Pemogokan mana yang 
sebetulnya dalam alara hubungan perburuhan Pancaalla tidak 
diperbolehkan lagi*
Tu.juan Penulisan

Untuk merabahas masalah penyimpangan peraturan per
undangan yang telah menjadi kebijakaanaan pemerlntah ikhu- 
auanya penyimpangan peraturan di bidang pengupahan dan 
waktu kerja.
Permasalahan

Masalah tuntutan kenaikan upah dan perpendekan wak
tu kerja yang terjadi di PT Alim Agung aempat menimbulkan 
keresahan di kalangan buruh* Masalah ini, bermula dari tun
tutan kenaikan upah yang diraaakan oleh buruh perusahaan 
ini masih terlalu rendah* Upah minimal semula Rp 90,00 dan 
upah maksiraal Rp 250,00 per hari dengan dua belas jam ker
ja* Hal ini aangat bertentangan dengan ketentuan yang ber
laku* Dimana untuk buruh disektor logam dan keramlk upah 
mlnlmuD sebesar 400,00 per hari dengan tujuh jam kerja* 
Untuk menyelesaikan persoalan ini, beberapa karyawan ber- 
uaaha mengajukan persoalannya kepada Federasi Buruh Seluruh 
Indonesia (FBSI) maupun lewat personalia pabrik. Namun 
tidak membawa haall sehlngga diadakan pertemuan dengan 
Departeraen Tenaga Kerja yang juga tidak membawa hasil. Hal 
lnilah yang menyebabkan terjadlnya pemogokan dan aksi 
pengrusakan terhadap bangunan dan kendaraan pabrik yang
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dilakukan oleh buruh perusahaan, Hal ini jelas menimbulkan 
kerugian balk bagi perusahaan maupun buruh sendiri. Karena 
pemogokan dllarang dalam alam hubungan perburuhan Panca- 
oila, karena sebertarnya pengusaha dan buruh adalah teman 
©eperjuangan dan tlap persellsihan dapat diseleoaikan 
dengan jalan musyawarah dan raufakat, seperti yang telah 
diatur dalam hubungan perburuhan Pancasila.
Metodologi

Adapun uraian dan pembahaoan masalah tersebut oe-
liputi:
a, Pendekatan masalah,

Mendekati masalah tersebut dengan menggurtakan metode 
yuridis analisis, dan untuk memecahkan masalah teree- 
but secara diskriptif analisis.

b, Sumber data.
Data yang digunakan dalam menyuoun skripei ini adalah 
dari* 1, kepustakaan

2, wawancara
c, Prosedur pengumpulan data,

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan jalan:
1, mengadakan penelitlan kepustakaan meliputi buku-buku 

majalah dan koran yang berhubungan dengan pembahao
an skripoi;

2* mengadakan wawancara dengan kepala personalia PT A- 
lim Agung dan Kepala Kantor Wilayah Pembinaan Hubung
an Perburuhan dan Perlindungan Perburuhan Kotamadya
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Surabaya*
Anallea Data

Data yang diperoleh dlkumpulkan, didatakan, keaudian 
dlanallsa, disusun sehingga merupakan data yang konkrit 
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sistematlka pertanggungjawaban

Siatematika dari penullaan ini disusun aebagai 
berikut:
Bab 1 i Diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan latar 

belakang penullaan, permaaalahan, penjelasan pe- 
nullean, metodologi yang terdlrl dari pendekat
an masalah, cumber data, prosedur pengumpulan 
data, pengolahan dan analisa data, yang merupa
kan pendahuluan*

Bab II : Diuraikan tentang pelakaanaan hubungan kerja an
tara buruh dan majikan, dilihat dari segl peng
upahan dan segl pemberlan waktu kerja dan waktu 
istlrahat.

Bab III : Diuraikan tentang pengaruh masalah tuntutan bu
ruh tersebut terhadap proses produksl, yaltu 
di bidang jamlnan sosial buruh dan peningkatan 
mutu buruh.

Bab IV x Diuraikan tentang kebijaksanaan yang dlambil
pengusaha terhadap masalah tuntutan buruh yaltu 
di bidang peningkatan kondisi kerja dan pening~
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katan perjanjian perburuhan,
Bab V : Diuraikan tentang keeimpulan dan earan yang di 

berlkan penulio terhadap maealah tersebut.
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