
8 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tentang Tenaga Kerja 

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja  

Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang 

tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian 

tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja 

tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
2
. 

Menurut Dumairy (1997) yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk 

yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas 

umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan 

kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda 

karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga 

                                                           
2
 Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. 

Rhineka Cipta. Hlm. 3 
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batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Di Indonesia, batas umur 

minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 (lima belas) tahun tanpa batas maksimal.  

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan 

mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu dan 

sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.  

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman 

Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian 

tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu 

hubungan kerja dan tenaga kerja  yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari 

pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga 

kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja
3
. 

 

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang  dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka 

dan jika mereka mau  berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sukirno (2005:6) 

dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan atas tiga 

golongan yaitu: 

1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan  atau 

rendahnya pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan.  

                                                           
3
 Hardijan Rusli. 2003. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta :Ghalia Indonesia. Hlm 12-13 
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2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari 

pelatihan atau pengalaman kerja.  

3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup 

tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu. 

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di 

dalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang bekerja pada 

usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya imbalan kerja tersebut 

diberikan secara harian (Siswanto, 1989: 9). Selain itu juga, pengertian tenaga 

kerja menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah salah satu moda bagi geraknya 

roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya dinamika penduduk. 

Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan dan lowongan kerja yang tersedia 

menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial. 

2.1.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

Hak–hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja Didalam Ruang Lingkup Undang–

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  Terdiri Dari : 

a. Hak-hak Para Tenaga Kerja 

Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. 

Pasal 6 Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. 
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Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

Pasal 12 ayat  (3) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal  18 ayat (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 

setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja. 

Pasal 23 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas 

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 

Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang 

layak didalam atau diluar negeri. 

Pasal 67 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. 

Pasal 78 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah  kerja 

lembur. 

Pasal 79 ayat (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja. 

Pasal  80 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
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Pasal 82 Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selam 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan 

sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 

Pasal 84 Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak 

mendapatkan upah penuh. 

Pasal 85 ayat (1) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan 

atas :  

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. 

Pasal 88 Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 90 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari  upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

Pasal 99 ayat (1) Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk memperoleh 

jaminan sosial  tenaga kerja. 

Pasal 104 ayat (1)  Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja. 
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Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan 

secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Pasal 156 ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha 

diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta 

uang pengganti hak yang seharusnya diterima. 

b. Kewajiban Para Tenaga Kerja 

Pasal 102 ayat (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat 

pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 

menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan 

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 

Pasal 126 ayat (1) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja 

wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada 

seluruh pekerja. 

Pasal 136 ayat (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah 

untuk mufakat. 

Pasal 140 ayat (1) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum 

mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan 

secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan setempat. 
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2.1.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja 

Hak Pemberi Kerja : 

a. Berhak sepenuhnya atas hasilkerja pekerja. 

b. Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi. 

c. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang  telah dibuat oleh pengusaha. 

 

Kewajiban Pemberi Kerja : 

a. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban 

menurut agamanya. 

b. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam  sehari dan 40 jam  

seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan. 

c. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan. 

d. Bagi perusahaan yang  memperkerjakan 25  orang buruh atau lebihwajib 

membuat peraturan perusahaan. 

e. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur resmi. 

f. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)  kepada pekerja yang  telah 

mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. 

g. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek.
4
 

 

 

 

                                                           
4
Tim Pengkajian Hukum Yang Diketuai : Basani Situmorang, S.H ,MH, LAPORAN 

PENGKAJIAN HUKUM TENTANG Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli  Mengenai 

Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan,  

http://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf,  diakses pada tanggal 25 Februari 

2015 

http://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf
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2.2 Tinjauan Umum tentang Upah 

2.2.1 Pengertian Upah 

Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena 

upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Upah yang 

diberikan oleh perusahaan harus sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang 

diberikan oleh tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang mendukung 

suatu perusahaan untuk merealisasikan rencana dan tujuan perusahaan. Balas jasa 

yang utama bagi seorang tenaga kerja adalah berupa pemberian upah pokok, upah 

lembur dan tunjangan kehadiran sehingga diharapkan mampu memberikan 

dorongan serta mempengaruhi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja langsung. 

Pengertian Gaji dan Upah dalam praktek, istilah gaji dan upah sering digunakan 

secara bergantian, maka seringkali gaji dan upah dianggap memiliki pengertian 

yang sama oleh masyarakat.  Menurut Warren, Carl S (2001:446) pengertian gaji 

dan upah adalah Gaji (salary) biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa 

manajerial, administratif, dan jasa-jasa yang sama. Tarif gaji biasanya 

diekspresikan dalam periode bulanan atau tahunan. Sedangkan upah (wages) 

biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan lapangan (pekerja 

kasar), baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Tarif upah biasanya 

diekspresikan secara minggu atau per jam. 

Sedangkan Mulyadi (2001:373) mendefinisikan gaji dan upah adalah Gaji (salary) 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

administrasi atau yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada umumnya 
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dibayarkan secara tetap per bulan. Sedangkan upah (wages) merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh) berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah suatu produk yang 

dihasilkan karyawan. 

Dapat disimpulkan bahwa definisi gaji dan upah berbeda. Gaji diberikan kepada 

karyawan administrasi secara tetap tiap bulannya, sedangkan upah diberikan 

kepada karyawan lapangan per jam, per hari atau per produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraannya
5
. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Perwujudan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja.Berdasarkan ketentuan Pasal 77 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaksan bahwa setiap 

                                                           
5
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakejaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), Hlm. 

107 
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pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu 

kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi 

sektor usaha atau pekerja tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor 

usaha atau pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

Kedudukan upah menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, Upah 

buruh memiliki kedudukan istimewa terutama apabila pengusaha mengalami 

pailit, maka upah buruh merupakan yang didahulukan pembayarannya sesuai 

peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku.  Kedudukan upah sangat 

penting bagi penetapan upah minimum yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku guna tercapainya kesejahteraan tenaga kerja. 

Dalam menentukan besarnya UMR (Upah Minimum Regional) Tingkat I dan II 

ditetapkan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan hidup layak (KHL) 

b. index harga konsumen (IHK) 

c. kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan 

d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah 

e. kondisi pasar kerja  
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f. tingkat perkembangan.  

2.2.2 Komponen Upah 

Komponen upah terdiri atas:  

a. Upah pokok 

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat 

atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. 

b. Tunjangan tetap 

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok yang termasuk tunjangan tetap antara 

lain: 

1) Tunjangan istri/suami 

2) Tunjangan anak 

3) Tunjangan kesehatan 

4) Tunjangan perumahan  

5) Tunjangan kemahalan  

c. Tunjangan tidak tetap 

Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan 

keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 
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Bukan termasuk komponen upah adalah: 

a. Fasilitas  

Fasilitas adalah kenikmatan yang diterima buruh/pekerja dalam bentuk 

nyata/natural karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh yang termasuk kategori ini misalnya: 

1) Kendaraan antar jemput 

2) Pemberian makan cuma-cuma 

3) Sarana ibadah 

4) Tempat penitipan bayi 

b. Bonus  

Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh atau pekerja dari hasil keuntungan 

perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang normal atau 

karena peningkatan produktivitas. 

c. Tunjangan hari raya 

Tunjangan hari raya adalah pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan 

pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya menjelang hari raya 

keagamaan. THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa 

kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dengan jumlah proposional. 

contoh perhitungannya:  

Masa kerja x upah per/bulan 

12 

 

Sedangkan pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, THR 

sebesar 1 bulan gaji atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama antara buruh 

dengan pengusaha. 
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2.2.3 Perlindungan Upah 

Penetapan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, 

baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan upaya 

pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan 

kebutuhan hidup minimalnya. 

Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 

ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan 

memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, meliputi; 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota 

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota. 

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja atau buruh. Adapun bentuk kebijakan  pengupahan yang melindungi 

pekeja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, terdiri atas: 

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak masuk kerja karena halangan; 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan; 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
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g. Denda dan potongan upah; 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional; 

j. Upah untuk pembayaran pesangon. 

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum pemerintah 

menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 

berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
6
. Pemerintah menetapkan ketentuan upah 

minimum, dijelaskan oleh Furqon Karim
7
 

Bahwa upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan 

jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah terjangkau. 

Namun, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, 

sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang 

diharapkan. 

Bentuk perlindungan upah yang berikutnya ialah waktu kerja. berdasarkan 

ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan 

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

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

                                                           
6
Ibid, Hlm. 108 

7
Suara Merdeka, 22 Desember 2001,  Furqon KARIM “Mencari Konsep Upah Minimum bagi 

Pekerja , dalam Ari Wijayanti, Hukum Ketenagakrjaan Pasca Reformasi. 
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Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

tidak berlaku bagi sektor usaha atau pengusaha tertentu. Ketentuan mengenai 

waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Menteri. 

Keputusan Menteri yang dimaksud ialah Kepmenakertrans No.KEP.102 

/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004, 

pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib 

membayar upah lembur. Baik, pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan 

jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Termasuk 

dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 

mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, 

dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi 

menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi pengusaha jika akan 

mewajibkan pekeja untuk bekerja lembur. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 

Pasal 7 Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004, untuk melakukan kerja. 
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2.2.4 Sistem Pengupahan di Indonesia 

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas 

dari jenis pekerjaan dan denominasinya
8
. Upah menunjukkan penghasilan yang 

diterima oleh pekerja sebagaimana imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. 

Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura atau bentuk tunai 

natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat 

fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, 

mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk 

mendorong peningkatan produktivitas kerja. 

Penghasilan yang diterima karyawan digolongkan kedalam bentuk, yaitu upah 

atau gaji, tunjangan dalam bentuk natura (seperti gula, beras dan pakaian),  fringer 

benefit (dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha untuk pensiun, asuransi 

kesehatan, kendaraan dinas, makan siang) dan kondisi lingkungan kerja. Sistem 

penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang 

didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya 

didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.  

Penentuan gaji pokok umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip teori human 

capital, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan  sebanding dengan tingkat 

pendidikan dan latihan yang dicapainya. Di samping gaji pokok, pekerja 

menerima juga berbagai macam tunjangan, masing-masing sebagai persentase dari 

gaji pokok atau jumlah tertentu seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan 

lain-lain. Jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut dinamakan gaji kotor. Gaji 

                                                           
8
Tisnanta, Satria Prayoga, dkk, 2013. Hukum Tenaga Kerja, PKKPUU, Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, Hlm 81 
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bersih yang diterima adalah gaji kotor yang dikurangi potongan-potongan seperti 

potongan untuk dan pensiun, asuransi kesehatan, dan sebagainya. 

Sistem penentuan upah (pengupahan) yang berlaku di Indonesia adalah sistem 

yang berbasis indeks biaya hidup dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per 

Kapita sebagai proksi dari tingkat kemakmuran, dengan kata lain berbasiskan 

angka Kehidupan Hidup yang Layak (KHL) dan tingkat inflasi. Sistem 

pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme 

konsultasi tripatit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, 

wakil pekerja dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam 

fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bila diperlukan pada akhirnya akan juga 

berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya secara hukum. 

2.2.5 Perhitungan Upah Lembur 

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 

(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari 

istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.  

Kewajiban dari perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu 

kerja lembur adalah sebagai berikut :  

a. membayar upah kerja lembur;  

b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;  

c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila 

kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. 
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Upah lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu 

kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan/ketenagakerjaan yaitu lebih 

dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 

jumlah akumulasi kerjanya 40 jam seminggu 6. Upah lembur juga diberikan 

ketika buruh bekerja pada waktu istirahat mingguan dan hari-hari besar yang 

ditetapkan pemerintah, peraturan membatasi waktu lembur selama 3 jam per hari 

atau 14 jam seminggu. Upah lembur untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari 

biasa (lembur tidak dilakukan pada saat istirahat mingguan atau libur resmi yang 

ditetapkan oleh pemerintah) adalah : 

1) Untuk 1 jam pertama besaran upah lembur adalah 1,5 kali dari upah Lembur 

per jam. 

2) Upah untuk setiap jam lembur berikutnya besaran upah lembur adalah 2 kali 

dari upah lembur per jam. 

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung 

upah per-jam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang 

dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, Rumus perhitungan upah lembur 

di hari libur mingguan dan hari libur nasional adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 1 Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat
9
 

 

JAM LEMBUR 
KETENTUAN UPAH 

LEMBUR 
RUMUS 

6 Hari Kerja per 

minggu (40 

Jam/Minggu) 

  

7 jam pertama 2 Kali Upah/Jam 7 jam x 2 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam Ke 8 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah 

sebulan 

Jam Ke-9 s/d Jam ke-10 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x 

upah sebulan 

Hari Libur Resmi 

Jatuh Pada Hari Kerja 

Terpendek misal 

Jum’at 

  

5 Jam pertama 2 X Upah/jam 5 jam x 2 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam ke-6 3 X Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah 

sebulan 

Jam Ke-7 & 8 4 X Upah/jam 1 jam X 4 x 1/173 x 

upah sebulan 

5 Hari Kerja per 

minggu (40 

Jam/Minggu) 

  

8 Jam pertama 2 Kali Upah/Jam 8 jam x 2 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam ke-9 3 Kali Upah/jam 1 jam x 3 x 1/173 xupah 

sebulan 

Jam ke-10 s/d Jam ke-11 4 Kali Upah/Jam 1 jam X 4 x 1/173 x 

upah sebulan 

 

2.2.6 Cara Pembayaran Upah 

Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada saat terjadinya perjanjian kerja 

sampai perjanjian kerja berakhir. Cara pembayaran upah dapat didasarkan pada 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 sebagai berikut: 

                                                           
9
http://tipssukseskerja.wordpress.com/2013/12/02/peraturan-mengenaibekerja-di-hari-libur 

mingguan-dan-hari-libur-nasional/, diunduh pada tanggal 14 Januari 2014 

http://tipssukseskerja.wordpress.com/2013/12/02/peraturan-mengenaibekerja-di-hari-libur%20mingguan-dan-hari-libur-nasional/
http://tipssukseskerja.wordpress.com/2013/12/02/peraturan-mengenaibekerja-di-hari-libur%20mingguan-dan-hari-libur-nasional/
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a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan 

perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh biasanya 

bekerja di kantor perusahaan. 

b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dilakukan seminggu sekali 

atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali jika perjanjian kerja kurang 

dari seminggu. 

c. Apabila upah terlambat dibayar maka mulai hari kedelapan terhitung dari hari 

dimana upah harus dibayarkan upah tersebut ditambahkna 5% untuk tiap hari 

keterlambatannya. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% untuk tiap 

hari keterlambatannya dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk satu bulan 

tidak melebihi 50% dari seluruh upah yang harus dibayarkan. 

d. Apabila sesudah sebulan upah belum dibayarkan, maka disamping kewajiban 

untuk membayar sebagaimana yang dimaksud point sebelumnya pengusaha 

wajib pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk 

kredit perusahaan yang bersangkutan. 

2.2.7 Sistem Pengendalian Penggajian dan Pengupahan 

a. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan  

Dalam perusahaan sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur 

arus pengolahan data akuntansi yang diperlukan oleh setiap peusahaan agar dapat 

menghasilkan informasi yang tepat, sehingga operasi perusahaan dapat berjalan 

dengan baik dan tujuan perusahaan tercapai. Sistem akuntansi menurut Mulyadi 

(2001:3) adalah, “Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 
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Istilah penggajian sering diartikan sebagai jumlah total yang dibayarkan kepada 

karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama suatu periode. Mulyadi 

(2001:12) mendefinisikan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah, 

“Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani 

transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya”. 

Data-data dari karyawan harus disimpan secara akurat untuk merancang sistem 

penggajian dan pengupahan. Laporan periodik yang menggunakan data-data 

penggajian dan pengupahan harus disampaikan kepada badan-badan pemerintah. 

Data-data tersebut harus disimpan demi berjaga-jaga jika sewaktu-waktu badan-

badan dimaksud melakukan inspeksi. Sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan harus dirancang unuk membayar gaji dan upah karyawan secara tepat 

waktu. Sistem ini juga harus dirancang untuk menyediakan data-data yang 

berguna bagi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut meliputi penyelesaian setiap ketidakpuasan karyawan dan 

negosiasi menyangkut iuran dan tunjangan lainnya. 

Dalam kenyataannya sistem penggajian dan pengupahan berbeda disetiap 

perusahaan, namun unsur-unsur utama yang umum terdapat dalam sebagian besar 

sistem ini adalah : 

1. Register gaji dan upah 

Suatu daftar multikolom yang digunakan untuk mengisi dan mengikhtisarkan 

data-data yang dibutuhkan dalam setiap periode penggajian 

2. Catatan pendapatan karyawan 

Jumlah pendapatan masing-masing karyawan hingga tanggal terakhir harus 

tersedia pada setiap periode penggajian. Jumlah kumulatif ini diperlukan dalam 
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rangka menghitung pemotongan pajak kesejahteraan sosial dan pajak kesehatan 

setiap karyawan serta pajak penggajian majikan 

3. Cek gaji dan upah  

Pada akhir periode penggajian, cek-cek gaji dan upah disiapkan. Setiap cek 

memiliki potongan yang dapat dipisahkan, yang memperlihatkan rincian tentang 

bagaimana pembayaran bersih dihitung. Tidak perlu mencatat setiap cek gaji 

dalam jurnal terpisah, karena semua rinciannya telah tersedia dalam register gaji. 

a. Dokumen dalam Sistem Pembayaran Gaji 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan diperlukan juga dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran gaji. Menurut Mulyadi 

(2001:374), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan adalah : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

2. Kartu jam hadir 

3. Kartu jam kerja 

4. Daftar gaji dan daftar upah 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 

6. Surat pernyataan gaji dan upah 

7. Amplop gaji dan upah 

8. Bukti kas keluar. 

Dokumen-dokumen diatas dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan 

yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan 
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karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, pemberhentian, 

pemindahan dan lain sebagainya. 

2.  Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir 

setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa 

daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin 

pencatat waktu. 

3. Kartu jam kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja 

langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh 

mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk 

kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk 

distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. 

4. Daftar gaji dan daftar upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi 

potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi 

karyawan, dan lain sebagainya. 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. 

6. Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan 

pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan 

daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan 
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mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiakaryawan beserta berbagai 

potongan yang menjadi beban karyawan. 

7. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop 

gaji dan upah. Dihalaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi 

informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji 

bersih yang diterima karyawan dalambulan tertentu. 

8. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan 

upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

b. Catatan dalam Sistem Pembayaran Gaji 

Selain dokumen juga diperlukan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

akuntansi gaji. Catatan tersebut menurut Mulyadi (2001:382) adalah : 

1. jurnal umum 

2. kartu harga pokok produk 

3. kartu biaya 

4. kartu penghasilan karyawan. “ 

Catatan diatas dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Jurnal umum 

Dalam pencatatan gaji ini, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi 

tenaga kerja kedalam setiap departemen atau bagian dalam perusahaan. 
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2. Kartu harga pokok produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu dan biaya tenaga kerja non produksi setiap 

departemen atau bagian dalam perusahaan. 

3. Kartu biaya 

Kartu ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya 

tenaga kerja non produksi setiap departemen atau bagian dalam perusahaan. 

4. Kartu penghasilan karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang 

diterima oleh setiap karyawan. 

c. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Sistem penggajian dan pengupahan terdiri dari beberapa prosedur yang 

membentuk jaringan pembayaran gaji. Jaringan prosedur tersebut menurut 

Mulyadi (2001:385) Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut : 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

3. Prosedur distribusi biaya gaji 

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

5. Prosedur pembayaran gaji. 

Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pencatatan waktu kerja 

3. Prosedur pembuatan daftar upah 
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4. Prosedur distribusi biaya upah 

5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

6. Prosedur pembayaran upah 

Penjelasan dari setiap prosedur diatas adalah : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir  

Pencatatan waktu hadir diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk. Dalam hal ini, dapat memakai daftar 

hadir biasa, dimana karyawan harus menandatangani setiap hadir dan pulang atau 

kartu hadir yang diisi secara otomatis dengan mesin pencatat waktu. 

2. Prosedur pencatat waktu 

Bagi perusahaan manufaktur berdasar pesanan, pencatatan waktu kerja perlu bagi 

karyawan di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan. 

Waktu kerja dipakai sebagai pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada 

produk yang diproduksi. 

 

2.3 Dasar Hukum Pengupahan 

 

Adapun dasar hukum di bawah adalah penjabaran secara mendetail tentang hal - 

hal tekhnis pengupahan dan lain - lain. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 Perlindungan Upah. 

2. Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2004 tentang Stuktur dan Skala Upah. 

3. Keputusan Menteri Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kerja Lembur. 

4. Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan PKWT. 
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5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 

tentang Penangguhan Upah Minimum. 

6. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


