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ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF OVERTIME WAGES PAYMENT FOR 

EMPLOYEES OF PT. KENDI ARINDO  

BANDAR LAMPUNG  

 

 

By 

 

Tristya Jayanti 

 

 

One of the rights of being an employee is to get paid in accordance with the Labor 

Law, as regulated in Article 77 Paragraph (2) of Law Number 13 Year of 2003 on 

Manpower. If the employees should work beyond regular working hours 

(overtime), the payment of such overtime is regulated in the Decree of the 

Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 102 / 

Men / VI / 2004 concerning Overtime hours and wages. One of the companies that 

implements overtime hours is PT. Kendi Arindo Bandar Lampung. The problems 

in this research are: (1) How is the implementation of overtime wages payment for 

employees of PT. Kendi Arindo Bandar Lampung? (2) What kind of obstacles are 

in the implementation of overtime wages payment for employees of PT. Kendi 

Arindo Bandar Lampung? 

 

The method used in this study is juridical normative and empirical jurisdiction. 

The data collected are primary data and secondary data. The primary data were 

obtained from field studies, the interviews result with respondents; while the 

secondary data were obtained from the literature study which contains of primary 

legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

 

The results of the research and the discussion show that: (1) The method of 

calculation and the payment of overtime wages to employees of PT. Kendi Arindo 

Bandar Lampung has been in accordance with the provisions regulated in the 

Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of 

Indonesia No. 102 / Men / VI / 2004 concerning Overtime hours and wages and 

Law No. 13 Year of 2003 on Manpower. It explained that the overtime wages, 



 

 

Tristya Jayanti 

which is calculated per hour, is 1/173 times the monthly wage; for the first 

overtime hour, wages must be paid at 1.5 times the hourly wage. For every 

subsequent overtime hour, wages must be paid at 2 times the hourly wage. The 

total hours an employee should bear is 7 hours per day and maximum 40 hours 

per week (6 day work week); or 8 hours a day and maximum 40 hours per week (5 

day work week). The overtime work can be performed by employee for maximum 

3 hours per day an 14 hours per week.   The overtime work is usually paid on 

weekends or along with the monthly wages, depending on the data verification 

system each time the overtime needed. If the employers delay the payment to 

workers according to its time limit, they are required to provide extra wages 

(interest) in accordance with Government Regulation, Wages + 5% for each day 

of delay. (2) The obstacles found in the implementation of the payment of 

overtime wages to employees of PT. Kendi Arindo Bandar Lampung is because 

the currency exchange rate keeps fluctuating, besides the Human Resources  

needs improvement for better performance.  
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Merupakan hak dari tenaga kerja adalah mendapatkan penghasilan atau upah 

sesuai dengan waktu kerja, dimana mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Apabila tenaga lembur, ketentuan mengenai upah kerja lembur diatur dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 

102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Salah 

satu perusahaan yang melakukan pekerjaan lembur adalahPT. Kendi Arindo Kota 

Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja PT.Kendi 

Arindo Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksana 

pembayaran upah lembur terhadap tenaga kerja PT. Kendi Arindo Kota Bandar 

Lampung? 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis 

empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasi wawancara dengan responden, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang teridri dari bahan 

hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: (1) Cara perhitungan dan 

pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja PT. Kendi Arindo Kota 

Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 102/Men/VI/2004 

tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang upah kerja lemburnya 

dihitung upah per jam adalah 1/173 kali upah sebulan, untuk 1 jam pertama 

besaran upah lembur adalah 1,5 kali dari upah lembur perjam. Upah untuk setiap 

jam lembur berikutnya besaran upah lembur adalah 2 kali dari upah lembur 

perjam, dan waktu kerjanya 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 



6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam satu 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Waktu kerja lembur hanya dapat 

dilakukan 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Dan upah lemburpun 

akan dibayarkan biasanya pada akhir minggu atau bisa juga dibayarkan bersamaan 

dengan upah gaji tenaga kerja, tergantung pada sistem verifikasi data lembur tiap 

waktunya. Setiap keterlambatan membayar upah pekerja menurut waktu yang 

ditetapkan, pengusaha wajib memberikan tambahan upah (bunga) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah, Upah + 5 % untuk tiap hari keterlambatan. (2) faktor 

penghambat dalam implementasi pembayaran upah lembur terhadap tenaga kerja 

PT. Kendi Arindo kota Bandar Lampung adalah Perbedaan Mata Uang Negara 

yang selalu mengalami naik dan turun kurs dan Sumber Daya Manusia (SDA) 

yang harus terus menerus ditingkatkan agar perusahaan dapat berkompetisi 

dengan para pesaingnya. 

 

Kata kunci : Perhitungan Upah Kerja Lembur, Tenaga Kerja, PT. Kendi 

Arindo 
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PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Peran manusia di dalam perusahaan sangat penting di samping sumber daya yang 

lain, apalagi jika perusahaannya bersifat padat tenaga kerja. Dengan demikian 

sumbangannya terhadap perusahaan secara keseluruhan paling besar dibanding 

dengan sumber daya yang lain.Sumber daya manusia yang memegang peranan 

utama dalam meningkatkan produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, seperti ketrampilan dan 

kreativitas, maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan, seperti apa 

yang diterima, manajemen, lingkungan kerja, mesin-mesin yang digunakan dan 

bahan baku. 

Ketenaga kerjaan merupakan zona yang sangat mendasar dari kehidupan manusia 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang dimensi sosian maupun 

ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk diri orang lain, dan atau kedua-

duanya. Tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan 



2 
 

lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang 

pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.
1
 

Dengan disebutkan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa, Tenaga kerja merupakan salah satu faktor 

produksi yang penting bagi setiap negara.Tanpa adanya tenaga kerja, faktor 

produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara 

optimal.Tenaga kerja dibagi atas kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan adalah bagian intergral 

dan masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan 

jugamerupakan masalah dalam pembangunan ekonomi.Dengan demikian, 

perencanaan ekonomi harus mencangkup juga perencanaan ketenagakerjaan
2
. 

Globalisasi telah melanda bidang ketenagakerjaan yang berimplikasi pada dua 

segi, yaitu memberikesempatan yang lebih terbuka (opportunity) kepada tenaga 

kerja Indonesia, untuk mengisi kesempatan kerja di luar negeri dan semakin 

ketatnya persaingan tenaga kerja Indosesia di dalam negeri terhadap tenaga kerja 

asing yang masuk ke Indonesia. 

Demokrasi dalam bidang ketenagakerjaan membuat para tenaga kerja sadar akan 

hak-haknya termasuk hak memilih jenis pekerjaan, lapangan kerja atau lapangan 

usaha, maupun lokasi pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kemauan tanpa 

diskriminasi. Masalah ketenagakerjaan juga mencangkup masalah pengupahan 

                                                           
1
 Lalu Husni, Penghantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 

2012. 
2
 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 4 
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dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan 

tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan 

industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. 

Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematik dalam 

mengimplementasikan Undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada 

penyimpangan, hal ini masalh koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah 

belum optimal dan masih sangat memprihatinkan.Dalam dunia produksi faktor 

tenaga kerja merupakan salah satu diantara ketiga faktor yang penting seperti 

sumber modal dan teknologi.Tenaga kerja mengeluarkan tenaga atau jasa-jasa 

untuk tercapainya arah dan tujuan perusahaan. 

Masalah tersebut diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematik dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang ketenagakerjaan.Dalam dunia produksi 

factor tenaga kerja merupakan salah satu diantara ketiga factor yang penting 

seperti sumber, modal dan teknologi.Tenaga kerja mengeluarkan tenaga atau jasa-

jasa untuk tercapainya arah dan tujuan perusahaan.Yang diperjual belikan adalah 

tenaga, hasil pengembalian tenaga kerja itu harus menjamin penghidupan yang 

layak bagi tenaga kerja dan keluarganya. 

Pengertian upah dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga 

kerja Pasal 1 yaitu 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 suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi 
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pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

Upah yang diterima karyawan merupakan pengganti atas jasa yang telah diberikan 

pada pihak lain atau majikan. Dengan upah yang diterima, karyawan dapat 

menutup kebutuhan sehari-hari. Apabila pendapatan karyawan rendah akan 

berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian apabila 

perusahaan menginginkan karyawan dapat lebih giat dalam bekerja, maka faktor 

upah harus diperhatikan. 

Hari libur merupakan cuti berbayar yang tidak mengurangi masa kerja karyawan 

pada perusahaan.Peraturan mengenai masa istirahat bagi pekerja baik cuti 

tahunan, mingguan, maupun cuti pada hari libur nasional tertulis dalam Undang-

Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003 pasal 79 – 85.Melalui persetujuan kerja, 

seorang pemberi kerja dapat mengganti hari libur asli dengan hari libur lainnya. 

Pergantian harus dilakukan dalam bulan yang sama sebelum harilibur asli atau 

dalam 30 hari setelahnya. Pembri kerja tidak boleh memaksa pekerja untuk 

bekerja pada hari libur,kecuali apabila mesin rusak atau pabrik atau situasi darurat 

tak terduga lainnya. Pemberi kerja yang memakasa pekerja untuk bekerja di hari 

libur dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Ketentuan tentang waktu kerja lembur pada hari libur mingguan dan hari libur 

nasional diatur dalam Undanng-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Pengusaha wajib menberi waktu istirahat, diantaranya adalah 

istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu 
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atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu Undang-Undang 

RI Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 ayat 2. 

Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.Pengusaha yang 

memperkerjakan pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur mingguan dan 

hari libur resmi, wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahung 2003. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah 

bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. 

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 

102/MEN/VI/2004. 

Menegakkan kedisiplinan karyawan sangatlah perlu, karena akan mempengaruhi 

produktivitas kerja. Untuk itu diperlukan sangsi-sangsi dengan tindakan yang 

tegas dan adil. Selain itu juga diperlukan jaminan kesejahteraan sosial bagi 

karyawan, karena dengan kelayakan mereka akan tenang di dalam melaksanakan 

pekerjaannya.Untuk mendorong semangat kerja karyawan agar lebih giat dan 

produktif diperlukan juga upah lembur dan upah insenif.Dengan upah lembur, 

pemberian upah insentif dan jaminan kesejahteraan sosial karyawan dapat 

menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan 

produktivitasnya dengan, baik. 

PT. Kendi Arindo, perusahaan dalam bidang Ekspor Hasil Bumi Batubara dari 

Bandar Lampung (Indonesia) ke Negara yang lain ini, dalam usaha meningkatkan 

produktivitas karyawannya memberikan upah lembur, upah insentif dan 

kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjukkan 

tingkat kelayakan hidup. 
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Aktivitas ekspor hasil bumi yang tentu saja membutuhkan tenaga otak maupun 

fisik diperlukan oleh pekerja di perusahaan tersebut.Hal ini dapat dilihat dari 

seberapa manusia dan alat yang membutuhkan batubara untuk digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pekerja harus mampu memberikan hasil kerja yang terbaik pada hari-hari besar 

tertentu.Meskipun hari menunjukkan libur, tetapi tidak pada pegawai PT. Kendi 

Arindo, khususnya pada saat-saat beroperasi pengiriman maupun penerimaan 

Batubara dihari libur ataupun dihari kerja. 

Sebanding dengan tanggung jawab yang besar, maka PT. Kendi Arindo juga harus 

memiliki manajemen yang baik.Salah satunya dalam hal sistem penggajian tenaga 

kerja.Akibat ruang lingkup yang sangat luas maka PT. Kendi Arindo tentulah 

memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit.Setiap hari para karyawan tersebut 

mengabdikan dirinya menjalankan aktivitas dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan.Pengabdian ini tentulah harus diberikan imbalan berupa gaji atau 

upah. 

Salah satu perusahaan PT. Kendi Arindo eksporbatubara yang tetap kerja dalam 

keadaan libur, yang salah satu gudang atau penyimpanan batubara terdapat di 

Pemanggalan, Natar, Lampung Selatan. Informasi yang didapat penulis, 

pembayaran upah pekerja atau pegawai PT. Kendi Arindo disamakan dengan 

waktu upah pada hari biasa bekerja, dan nominal yang dibayarkan tidak sesuai 

dengan nominal jam lembur kerja. Seharusnya, sesuai ketentuan Kepmenakertrans 

Nomor.102/MEN/VI/2-004 mengenai waktu dan upah kerja lembur para pekerja 

atau pegawai yang bekerja dihari libur mendapatkan pembayaran upah kerja 
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lembur.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul pembayaran upah lemabur tenaga kerja pada hari libur oleh PT. 

Kendi Arindo Kota Bandar Lampung.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga 

kerja PT.Kendi Arindo Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksana pembayaran upah lembur 

terhadap tenaga kerja PT. Kendi Arindo Kota Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pembayaran upah lembur 

terhadap tenaga kerja PT. Kendi Arindo Kota Bandar Lampung 

2. Untuk dapat lebih mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat 

dalam implementasi pembayaran upah lembur terhadap tenaga kerja PT. 

Kendi Arindo Kota Bandar Lampung. 

1.3.2 Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan refrensi bagi 

pendidikan dan penelitian hukum, sumber bacaan bidang hukum 
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khususnya tentang pembayaran upah lembur tenaga kerja. Secara lengkap 

mengenai kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi pekerja, untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai 

pembayaran upah buruh pada teaga kerja. 

b) Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan kepada pihak 

perusahaan mengenai ketentuan pembayaran upah khususnya saat 

lembur pada tenaga kerja sehingga diperoleh peningkatan daya kerja 

karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan. 

c) Bagi pemerintah, untuk memberikan informasi mengenai sistem 

pengupahan dan pembayaran upah lembur pada tenaga kerja dan 

Perusahaan Swasta yaitu PT. Kendi Arindo Kota Bandar Lampung. 

d) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyandang gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

2. Kegunaan teoritis 

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk membrikan sumbangan 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu hokum khususnya tentang 

pembayaran upah lembur tenaga kerja pada perusahaan PT. Kendi Arindo 

Kota Bandar Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tenaga Kerja 

 

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Dalam Undang-Undang, terdapat beberapa Undang-Undang tentang 

Ketenagakerjaan: 

1. Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kerja mempunyai peranan 

sebagai salah satu modal utama pelaksana pembangunan yang dapat 

mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para 

tenaga kerja itu sendiri.
3
 

2. Menurut Undang-Undang  tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1997, Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki dan 

wanita yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam 

                                                           
3
 Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di  Indonesia. Jakarta. 

Rhineka Cipta.Hlm. 3 
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negeri maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

3. Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1969, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan 

peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan. 

Menurut Aris Ananta dan Tjiptoherjanto (1990), Tenaga kerja dapat diartikan 

sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan 

barang dan jasa. Atau dengan kata lain, tenaga kerja dapat diartikan bagian dari 

penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa apabila ada permintaan 

terhadap barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian tersebut, yang termasuk ke 

dalam golongan tenaga kerja adalah semua orang yang telah bisa atau ikut serta 

dalam menciptakan barang maupun jasa baik di dalam perusahaan maupun 

perorangan.
4
 

Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani, Tenaga kerja adalah seluruh jumlah 

penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan 

kerja. Definisi tersebut memberikan pengertian tidak adanya batasan usia dala 

tenaga kerja, karena siapapun yang mampu melakukan kegiatan produksi baik 

barang maupun jasa sudah dapat dimasukan ke dalam golongan tenaga kerja. 

                                                           
4
 Aris Ananta, Liberalisasi ekspordan impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal, Pusat Penelitian 

Lembaga Demografi, FE UI, 1990. 
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Menurut Alam S., Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas 

untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, sedangkan untuk negara-

negara maju adalah penduduk yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Negara-

negara berkembang adalah negara-negara yang umumnya mempunyai ciri jumlah 

penduduk cukup tinggi dengan lapangan kerja yang kurang memadai, sehingga 

kesejahteraan penduduknya masih rendah dan belum merata. Pada negara-negara 

berkembang usia tenaga kerja minimal 15 tahun ke atas tanpa adanya batasan atas. 

Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju di mana kesejahteraan 

penduduknya sudah sangat baik maka umur tenaga kerja di batasi minimal 15 

tahun dan maksimal 64 tahun. 

Menurut Sjamsul Arifin, Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat 

homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen atau tidak identik 

antarnegara. 

Pengertian tenaga kerja menurut  Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990), tenaga 

kerja (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang 

mencari pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti 

bersekolah , ibu rumah tangga. Namun secara praktis tenaga kerja, tenaga kerja 

terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: 

Angkatan kerja ( labour force) terdiri atas: 

1) Golongan yang bekerja dan 

2) Golongan penganggur atau sedang mencari kerja. 
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Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas: 

a) Golongan yang bersekolah 

b) Golongan yang mengurus rumah tangga 

c) Golonganlain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti 

pensiunan dn sebagainya. 

Dari berbagai definisi tenaga kerja yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah keseluruhan warga 

negara yang sudah mencapai batas minimal usia kerja serta sanggup melakukan 

kegiatan produksi baik barang maupun jasa , baik ada permintaan dari perusahaan 

maupun mandiri atau berwiraswata, baik yang sudah berkeja maupun belum 

bekerja. 

2.1.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

A.   Hak-hak Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mencangkup tentang 

Ketenagakerjaan, hak-hak serta kewajiban Tenaga kerja terdiri dari:
5
 

Pasal 5Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan.  

Pasal 6Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha.  

                                                           
5
 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung. Citra Aditya Bakti. 

2009. 
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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 (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau 

pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. 

Pasal 18 Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat 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 di dalam atau di luar negeri. 

Pasal 67, ayat: 

1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.  

2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 78 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 
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a) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 

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.  

 Pasal 79Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

 Pasal 80Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 

Pasal 82, ayat: 

1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

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

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan. 

2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan.  

Pasal 84Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

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

mendapat upah penuh.  

 Pasal 85Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

Pasal 86Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas:  
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a) keselamatan dan kesehatan kerja;  

b) moral dan kesusilaan; dan 

c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. 

Pasal 88Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 90, ayat: 

1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

Pasal 99, ayat: 

1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja. 

2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 



16 
 

Pasal 104, ayat: 

1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh.  

2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 

serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan 

serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana 

mogok. 

3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah 

tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan. 

Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 

buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya 

perundingan. 

Pasal 156Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima. 

A. Kewajiban Tenaga Kerja 

Pasal 102, ayat: 

1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 



17 
 

pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan.  

2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, 

dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta keluarganya.  

3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-

kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan 

pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 

Pasal 126, ayat: 

1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib 

melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 

2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.  

3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja 

bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan. 
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Pasal 136, ayat: 

1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara 

musyawarah untuk mufakat. 

2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh 

atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

yang diatur dengan undang-undang. 

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

mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat 

2.1.3  Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja 

 A. Hak Pemberi Kerja 

a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja 

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

sanksi. 

c. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.
6
 

                                                           
6
 Wiwohono Soedjono, 2008, Hukum Perjanjian Kerja, Jakarta. Bina Aksara. 
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B. Kewajiban Pemberi Kerja 

a. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban 

menurut agamanya. 

b. Tidak boleh mengadakan disriminasi upah laki-laki/perempuan 

c. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam dalam sehari dan 40 jam 

dalam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan. 

d. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih, wajib 

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
7
 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Upah 

2.2.1  Pengertian Upah 

Upah merupakan 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 suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

                                                           
7
 Tim Pengkajian Hukum Yang Diketuai: Basani Situmorang, S.H., M.H., 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 
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peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

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

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (Husnan 1990: 138) 

mendefinisikan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan 

akan dilakukan ber-fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak 

bagi kemanusiaan dan produksi, upah dinyatakan/dinilai dalam ben-tuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan serta 

dibayarkan atas dasar suatu perjan-jian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja. 

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, administrative, dan jasa-jasa yang sama. Tarif gaji biasanya 

diekspresikan dalam periode bulan 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. 

Mulyadi (2001: 373) mendefinisikan gaji dan upah sebagai bagian dari komponen 

kompensasi, yaitu gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang 

dibayarkan secara tetap per bulan, Sedangkan upah umumnya merupakan 
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pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh) yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan 

produk yang dihasilkan karyawan. 

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraannya
8
. 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), pemerintahan 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja.Berdasarkan ketentuan pasa; 77 

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

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu 

kerja yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 

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 yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor 

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

pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

                                                           
8
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) Hlm. 

107 
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Kedudukan upah menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah no, 8 Tahun 1981, upah 

buruh memiliki kedudukan istimewa apabila pengusaha mengalami pailit, maka 

upah buruh meruoahak 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 

f. Tingskt perkembangan 

2.2.2 Komponen Upah 

Komponen upah terdiri atas: 

A. Upah Pokok 

Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada 

pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 
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B. Tunjangan Tetap 

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur 

dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja 

tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13/2003).Yang termasuk tunjangan tetap: 

a) upah pokok 

b) seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak 

c) tunjangan perumahan 

d) tunjangan daerah tertentu 

e) tunjangan kesehatan 

f) tunjangan kemahalan 

C. Tunjangan Tidak Tetap 

Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan 

dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran 

upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang 

didasarkan pada kehadiran. 

Yang bukan termasuk komponen upah adalah: 

a. Fasilitas 

Kenikmatan yang diterima buruh/pekerja dalambentuk nyata/natural 

karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh yang termasuk katagori berikut: 

1) Kendaraan antar jemput 

2) Pemberian makan Cuma-Cuma 

3) Tempat penitipan bayi 
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4) Sarana ibadah 

b. Bonus 

Pembayaran yang diterima buruh/pekerja dari hasil keuntungan 

perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang normal 

atau karena peningkatan produktivitas. 

 

c. Tunjangan Hari Raya 

Pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada 

pekerja/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 perhitungan THR: 

Masa kerja X upah per bulan 

12 

Sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, THR seberar 1 

bulan gaji atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama antara buruh degan 

pengusaha. 

2.2.3 Perlindungan Upah 

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk 

melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian 

upah. setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. pekerjamenerima upah dari pemberi 

kerja dan dilindungi undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah 

adalha menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. 
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Bentuk perlindungan upah itu berupa pengaturan tentang upah dan pengupahan 

yang diatur dalam Pasal 88 s/d Pasal 98 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. hal hal penting yang terkandung dalam Pasal ini 

adalah: 

a) Penetapan upah minimum 

b) Upah kerja lembur 

c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya 

e) Upah menjalankan hak dan waktu istirahat kerjanya 

f) Bentuk dan cara pembayaran upah 

g) Denda dan pemotongan upah 

h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

j) Upah untuk pembayaran pesangon 

k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

Pengusaha yang membayar upah buruhnya lebih rendah dari upah minimum 

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 

http://artonang.blogspot.com/
http://artonang.blogspot.com/
http://artonang.blogspot.com/
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400.000.000,- dan tindakan Pengusaha tersebut merupakan Tindak Pidana 

Kejahatan (Pasal 185 UU No. 13/2003).
9
 

Setiap keterlambatan membayar upah pekerja menurut waktu yang ditetapkan, 

pengusaha wajib memberikan tambahan upah (bunga) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah yaitu :  

1) Upah + 5 % untuk tiap hari keterlambatan (mulai hari ke 4 sampai ke 8 

terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar). 

2) Ditambah lagi 1 % /keterlambatan (sesudah hari ke dengan ketentuan 

bahwa tambahan itu untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50 % dari upah 

yang seharusnya dibayarkan. 

3) Apabila masih belum dibayar (sesudah 1 bulan), pengusaha diwajibkan 

pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk 

kredit perusahaan yang bersangkutan BUNGA ATAS UPAH (Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 8/1981 Tentang Perlindungan Upah). 

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. 

                                                           
9
 Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. 
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2.2.4 Sistem Pengupahan di Indonesia dan luar Indonesia 

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

dari jenis pekerjaan yang denominasinya
10

. Upah bagi pekerja merupakan hak 

yang harus diperoleh karena nilai sumbangsihnya dalam proses produksi 

menciptakan nilai tambah. Upah harus mencerminkan nilai jabatan yang dipangku 

seseorang di suatu organisasi perusahaan dan organisasi-organisasi pada 

umumnya dalam suatu industri. Nilai jabatan yang lebih tinggi akan memberikan 

besaran upah yang lebih tinggi. Besarnya upah yang diterima seseorang atau 

perbedaan nilai jabatan harus mencerminkan rasa keadilan dalam organisasi itu 

(equity) dan nilai jabatan yang ada dipasar (kompetitif).Tidak ada kenaikan upah 

tanpa kenaikan nilai jabatan kecuali bagi perusahaan yang mampu dapat 

melakukan penyesuaian atau pemberian insentif untuk mempertahankan karyawan 

yang baik.Mekanism penyesuaian diatur dalam ketentuan perusahaan dengan 

mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dicapai secara individu. 

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

yang berbasis indeks biaya hidup dan Pendapatan Domestic 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 

                                                           
10

 Tisnanta, Satria Prayoga, dkk, 2013. Hukum Tenaga Kerja, PKKPUU, Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, Hlm. 81 
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fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bila diperlukan pada akhirnya akan juga 

berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkan secara umum. 

Perbandingan Upah Tenaga Kerja Indonesia Dengan Negara Lain, Dibandingkan 

dengan negara-negara lain di Asia, upah tenaga kerja Indonesia paling 

murah.Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengundang investasi-

investasi dari negara asing untuk masuk ke dalam negeri. 

Di brosur BKPM, upah TKI lebih rendah dari di China, Thailand, dan India, 

bahkan Vietnam. Dan sekarang sudah diakui komunitas internasional upah tenaga 

kerja China lebih tinggi dari negara Asia lain. Tinggal penyikapan UU Tenaga 

Kerja saja, murahnya ongkos tenaga kerja ini membuat beberapa investor besar 

berencana untuk membangun basis manufaktur di Indonesia. 

Besaran gaji rata-rata Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia mencapai Rp 25-50 

juta.Dari besaran itu, gaji para TKA di sektor konstruksi, dan sektor 

pertambangan dan penggalian jadi yang tertinggi, mencapai di atas Rp 125 

juta/bulan. 

Dari survei tersebut dikatakan, selain gaji Rp 25-50 juta/bulan, para TKA ini juga 

memperoleh tunjangan jabatan dengan kisaran Rp 10-25 juta/bulan. 

 

Gaji TKA tertinggi adalah yang bekerja di sektor konstruksi, serta pertambangan 

dan penggalian yang jumlahnya di atas Rp 125 juta/bulan.Sementara yang paling 

rendah adalah di sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa yaitu 

di bawah Rp 10 juta. Berdasarkan asal negara, disebutkan TKA asal AS dan Eropa 

rata-rata mendapatkan gaji Rp 25-50 juta per bulan di Indonesia, Sedangkan TKA 

asal Oceania mendapatkan gaji di atas Rp 125 juta/bulan. Lalu terkecil adalah 
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TKA asal Afrika dan Timur Tengah dengan gaji di bawah Rp 10 juta/bulan.Dari 

hasil survei BI tersebut, sebagian besar gaji yang diterima oleh para TKA ini 

digunakan untuk konsumsi, sisanya untuk ditabung dan dikirim ke negara asalnya 

(remitansi).Rata-rata remitansi yang dikirim oleh TKA ini adalah Rp 10 

juta/bulan. Jika dibandingkan dengan rata-rata gaji mereka yang sebesar Rp 25-50 

juta/bulan, maka porsi gaji yang dikirim ke negara asal adalah 20-40% 

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 (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. 

Upah lembur adalah upah kerja lembur ketika waktu kerja yang melebihi 7 jam 

sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 

hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat 

mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Waktu kerja 

lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 
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minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan oleh 

pemerintah, ialah: 

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 sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang 

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

lembur adalah sebagai berikut: 

Tabel. 1 Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat
11

 

 

JAM LEMBUR 

 

KETENTUAN UPAH 

LEMBUR 

 

RUMUS 

6 Hari Kerja perminggu 

(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 

 

7 jam x 3 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam ke-9 s/d jam ke-10 4 kali upah/jam 

 

7 jam x 4 x 1/173 x upah 

sebulan 

Hari Libur Resmi 

Jatuh Pada Hari Kerja 

Terpendek missal 

Jum’at 

5 jam pertama 

 

2 kali upah/jam 5 jam x 2 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam ke-6 3 kali upah/jam 

 

1 jam x 3 x 1/173 x upah 

sebulan 

Jam ke-7 s/d jam ke-8 4 kali upah/jam 1 jam x 4 x 1/173 x upah 

                                                           
11

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/upah-lembur, diunduh pada 
tanggal 8 november 2015 

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/upah-lembur
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 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 x upah 

sebulan 

Jam ke-10 s/d jam ke-11 4 kali upah/jam 

 

1 jam x 4 x 1/173 x upah 

sebulan 

Sumber: http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/ 

    Upah-lembur  

 

2.2.6 Cara Pembayaran Upah  

Cara pembayaran upah dapat didasarkan pada peraturan pemerintah No. 6 Tahun 

1981 sebagai berikut: 

a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau 

peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat buruh 

biasanya bekerja, atau di kantor perusahaan. 

b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan 

seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila 

perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu Minggu. 

c. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari 

kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah 

tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. 

d.  Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping 

berkewajiban untuk membayarsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang 

ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. 

 

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/
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2.2.7 Sistem Pengendalian Penggajian dan Pengupahan 

a. Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan digunakan untuk menangani 

transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer. Sistem akuntansi pengupahan digunakan 

untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan pelaksana. 

Jumlah gaji dan upah yang menjadi hak setiap karyawan untuk jangka waktu 

pembayaran gaji dan upah tertentu dihitung dihitung dalam daftar gaji dan upah. 

Atas dasar daftar gaji dan upah ini, fungsi keuangan mengeluarkan kas untuk 

keperluan pembayaran gaji dan upah karyawan. 

Penghasilan setiap karyawan yang diterima setiap periode pembayaran gaji dan 

upah selama setahun dikumpulkan ke dalam kartu penghasilan karyawan.catatan 

penghasilan karyawan yang dicatat dalam catatan tersebut digunakan untuk 

perhitungan pajak penghasilan karyawan yang terutang oleh setiap karyawan 

dalam tahun pajak tertentu. 

Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 

departemen personalia dan umum, departemen keuangan, dan departemen 

akuntansi.Departemen personalia dan umum pertanggung jawab dalam 

pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarip gaji dan upah, 

promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari 

pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta 

penghitungan gaji dan upah karyawan.Bagian Keuangan bertanggungjawab atas 

pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan 
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karyawan.Bagian Akuntansi bertangggungjawab atas pencatatan biaya tenaga 

kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga 

pokok produk dan penyediakan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. 

Dalam kenyataannya sistem penggajian dan pengupahan berbeda disetiap 

perusahaan namun unsure-unsur utama yangumum 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 rangka menghitung pemotongan pajak kesejahteraan 

sosial dan pajak kesehatan setiap karyawan serta pajak penggajian 

majikan. 

3. Cek gaji dan upah 

Pada akhir priode 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 tiap 

cek gaji dalam jurnal terpisah, karena semua rinciannya telah tersedia 

dalam register gaji. 
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a. Dokumen dalamsistem 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. 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh Bagian Kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti 

misalnya Surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari 

pekerjaan (skorsing), pemindahan, dan lain sebagainya 

2. Kartu jam hadir 

dokumen yang digunakan oleh Bagian Pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir tiap karyawan di perusahaan. 

3. Kartu jam kerja 

dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh 

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pekerjaan. 

4. Daftar gaji dan daftar upah. 

dokumen yang berjumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, dikurangi 

potongon-potongon berupa PP pasal 21, utang karyawan, iuran. untuk, 

organisasi karyawan, dan lain sebagainya 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. 

ringkasan gaji dan upah per depertemen, yang dibuat berdasarkan daftar 

gaji dan upah. 
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6. Surat pernyataan gaji dan upah. 

Dokumen ini dibuat oleh Bagian gaji dan Upah bersamaan dengan 

pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. 

7. Amplop gaji dan upah. 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada tiap karyawan, dalam 

amplop, gaji dan upah. Di halaman, muka amplop gaji dan upah tiap 

karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identifikasi karyawan, jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam 

bulan tertentu. 

8. Bukti kas keluar. 

perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh Bagian utang kepada Bagian 

Kasa, berdasarkan infomasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari 

Bagian Gaji dan Upah. 

b. Catatan dalam Sistem Pembayaran Gaji 

selaim dokumen, jugs diperlukan catatan akuntansi yang digunakan dalamsistem 

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

1. Jurnal umum. 

Dalam pencatatan, gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam tiap departemen dalam 

perusahan. 
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2. Kortu harga pokok. 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

3. Kartu biaya. 

Catatan ini digunakan untuk.mencatat biaya tenaga kerja tiap departemen 

dalam perusahaan, Sumber informasi untuk pencatatan dalarn kartu, biaya 

ini adalah jurnal umum atau rekap daftar gaji dan upah. 

4.  Kartu penghasilan karyawan 

catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterime 

oleh tiap 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 ini: 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 

b. Prosedur pembuaton daftar gaji. 

c. Prosedur pembayaran gaji. 

d. Prosedur distribusi gaji. 

Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir. 

b. Prosedur pencatatan waktu kerja. 



37 
 

c. Prosedur pembuatan daftar upah. 

d. Prosedur pembayaran upah. 

e. Prosedur distribusi upah. 

2.3 Dasar Hukum Pengupahan 

Dasar hukum di bawah adalah penjabaran secara mendetail tentang hal-hal teknis 

dan lain-lain. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 Perlindungan Upah 

2. Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Struktur dan Skala 

Upah 

3. Keputusan Menteri Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Kerja Lembur 

4. Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan PKWT 

5. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode merupakan salah satu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan mengolah dan menyimpulkan 

data yang dapat memecah suatu permaslahan.
12

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara 

yuridis normatif dan yuridis empiris. 

a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah atau 

mempelajari keterkaitan asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan 

peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini.
13

 

b. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian 

langsung di lapangan, yaitu melihat secara langsung mengenai faktor-

faktor dan penyebab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini. 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.  Op cit. hlm 5. 
13

Ibid. hlm. 202. 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data penelitian lapangan dan data 

kepustakaan.Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, 

yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara 

mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang sebenarnya di lokasi. 

Cara yang penulis lakukan untuk memperoleh data primer dalam skripsi ini adalah 

dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai 

permasalahan. 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan 

dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang 

diperoleh dari hasil penelitian di PT. Kendi Arindo Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
14

 

Data sekunder diperoleh penulis dari studi kepustakaan yang penulis lakukan 

diperpustakaan Universitas Lampung. Dalam hal kepustakaan ini penulis 

mengambil atau menggunakan bahan-bahan berupa sumber data yang 

dipergunakan tersebut guna memperoleh jawaban akurat dan relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

                                                           
14

Ibid. Hlm. 52. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka harus dilakukan serangkaian 

kegiatan penelitian. Skripsi ini dalam penyusunannya penulis menggunakan dua 

metode penelitian yaitu : 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 

a. Studi dokumen atau bahan pustaka 

Buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas sehingga penulis mendapatkan informasi yang 

diperlukan. Dalam hal ini penelitian kepustakaan merupakan alas untuk 

mendapatkan data sekunder. 

 

b. Studi Lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik 

wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan 

sebelumnya.Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan 

mengadakan tanya-jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang 

bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

3.3.2 Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan 

metode sebagai berikut : 
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1. Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau 

setelah data terkumpul. 

2. Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan 

penyusunan dan penempatan data yang tiap pokok pembahasan secara 

sistematis. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah di baca dan di interpretasikan.Data yang telah di olah kemudian di analisis 

yang di lakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data 

dalam bentuk kalimat secara sistematika berdasarkan kenyataan langsung yang di 

peroleh dari hasil penelitian di lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik 

kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Cara perhitungan dan pembayaran upah kerja lembur terhadap tenaga kerja 

PT. Kendi Arindo Bandar Lampung telahmengikuti ketentuan yang diatur 

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 

Upah Kerja Lembur dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

2. Penghitungan upah kerja lembur tenaga kerja pada PT. Kendi Arindo 

dibedakan antara tenaga kerjapada bagian sistem kerja eksternal 

daninternal. Tenaga kerja pada bagian sistem kerja eksternal upah kerja 

lemburnya dihitung berdasarkan bobot kerja, lokasi kerja dan waktu. 

Sedangkan tenaga kerja pada bagian internal upah kerja lemburnya 

dihitung berdasarkan waktu kerjanya, pembayaran upah lembur internal 

maupun eksternal dibayarkan setiap minggu setelah proses kerja lembur. 
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1. Faktor penghambat dalam implementasi penghitungan dan pembayaran 

upah lembur pada PT. Kendi Arindo Bandar Lampung yaitu pertama, 

mengingat PT. Kendi Arindo ini perusahaan ekspor batubara, yang kerja 

lemburnya disesuaikan waktunya dengan kebutuhan produksi perusahaan,  

upah kerja lembur terkadang mengalami keterhambatan dikarenakan 

sistem penggajian dan pengupahan yang ditetapkan oleh direksi 

perusahaan terkadang mengalami perubahan sehingga upah lembur 

dibayarkan tidak sebagaimana mestinya, dan tidak tepat waktu. kedua, 

Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu keterampilan (skill) tenaga kerja yang 

harus terus menerus ditingkatkan agar perusahaan dapat berkompetisi 

dengan para pesaingnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya manajemen PT. Kendi Arindo Bandar Lampung tetap selalu 

mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal Peraturan 

Pembayaran Upah Tenaga Kerjanya. 

2. Sebaiknya manajemen sistem pengupahan PT. Kendi Arindo melakukan 

peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan 

perusahaan dan produktivitas, agar bisa disesuaikandengan harga kebutuhan 

hidup pokok, prestasi kerja, perkembangan dan kemampuan perusahaan. 

Penyususnan struktur dan skala upah, termasuk upah lembur pengusaha harus 

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi. 
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3. Sebaiknya untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan maka manajemen 

perusahaan bisa melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap 

tenaga kerjanya agar kualitas tenaga kerjanya dapat maksimal.  
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