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ABSTRAK 

Panggabean,HilkiaMeikoTumalona2013.Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja 

Koperas iDitinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Pada Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Di Kota 

Medan)Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Tri 

Sulistiyono, S.H., M.H.Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.124 Halaman. 

Kata Kunci: PerjanjianKerja,Pengupahan,Koperasi, Wanprestasi 

Perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai merupakan perjanjian 

antara pengurus dan pekerja koperasi. Perjanjian kerja ini masuk kedalam ranah 

keperdataan dan ranah kepidanaan (publik) yang dalam hal ini adalah ketenagakerjaan 

yang didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi. Dalam 

perjanjian kerja tersebut salah satu aspek pentingnya adalah pelaksanaan perjanjian di 

bidang pengupahan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan perjanjian kerja  

pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit C.U Rukun Damai ditinjau dari Undang-

Undang Ketenagakerjaan, 2) Faktor penghambat dan Faktor Pendukung yang ditemui 

pada saat pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit C.U Rukun 

Damai serta upaya mengatasi hambatannya. Penelitian menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis, sumber data penelitian diperoleh melalui data primer dan data 

sekunder dengan alat dan teknik pengumpulan data melalui wawancara  dandokumen. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

tersebut telah diperoleh data bahwa perjanjian kerja tersebut telahsah secara perdata 

karena telah memiliki unsur-unsur sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tapi telah menjadi wanprestasi yaitu tidak terpenuhi 

pelaksanaan upah lembur sesuai dengan yang diperjanjikan. 2) Sebagian besar pekerja 

tidak mengerti tentang haknya sebagai pekerja.Tipe pekerja seperti ini menerima segala 

hal yang terjadi kepada mereka. Negara harusnya memberi perlindungan dengan cara 

mendaftarkan semua pekerja yang ada di semua perusahaan sehingga perlindungan 

terhadap hak pekerja tetap dapat terlindungi . 

 Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Komunikasi yang sejalan atau dua arah 

antara pekerja dan pengurus koperasi, sehingga apabila terjadi suatu konflik bisa 

diselesaikan dengan baik.2)Harus ada peninjauan kembali akan perjanjian kerja yang 

didampingi oleh ahli hukum yang bisa melihat dan mengawasi pembuatan klausul 

perjanjian yang tidak merugikan pihak manapun, sehingga tidak terjadi wanprestasi 

nantinya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah  makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari hari dengan bekerja keras. Manusia juga adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan anatara satu dengan yang lainnya, dan untuk karena 

itulah manusia harus mendapatkan pekerjaan ataupun membuat pekerjaan 

bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. 

Proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia menciptakan sekelompok 

orang atau orang perseorangan yang membuat suatu bentuk pekerjaan yang 

beragam hingga saat ini. Dan untuk pemenuhan produktifitas pekerjaan 

tersebut, tentunya mereka juga membutuhkan skill yang beragam pula, oleh 

karena itu, banyak juga lapangan pekerjaan yang tercipta untuk para pencari 

kerja di luar sana. 

Saat ini sudah banyak dan beragam sekali jenis pekerjaan yang ada di 

dunia ini, khususnya di Indonesia sendiri, mulai dari supir angkutan umum, 

nelayan, pejabat, polisi dan untuk lingkup pekerjaannya juga sudah 

bervariasi, mulai dari bekerja di sekolah, kantor, bank, hingga koperasi. 

Sehingga dalam prosesnya, suatu tempat kerja itu harus mempunyai 

klasifikasi-klasifikasi tertentu yang telah diatur oleh undang-undang, 
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2 

sehingga pada saat beroperasinya tempat usaha tersebut, mereka bisa 

melakukan kegiatannya dengan perlindungan aturan yang ada di Indonesia. 

Adapun klasifikasi yang diakui itu beragam, mulai dari badan usaha 

perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan sebagainya. Dan yang akan 

dibahas di dalam skripsi ini adalah suatu bentuk badan usaha yang 

berlandaskan asas kekeluargaan, yaitu Koperasi.  

Koperasi adalah badan  usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 BAB I Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

Koperasi tersebut merupakan suatu organisasi struktural yang diberi 

kewenangan oleh Undang-Undang untuk ikut menyelenggarakan kegiatan 

ekonomi rakyat dalam pengelolaan sumber daya dana maupun sumber daya 

anggotanya. Koperasi pada dasarnya berdasarkan asas perkoperasian yang 

termaktub dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian Pasal 2 yaitu menggunakan asas kekeluargaan. 

Koperasi memiliki perbedaan dengan kegiatan sejenis non-koperasi.Hal 

tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi yang berbeda sehingga dapat 

menunjukkan perbedaan tersebut. Dimensi tersebut mulai dari kekuasaan 

tertinggi dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi koperasi itu sendiri, 

ada juga tinjauan dengan variabel bahwa koperasi usahanya ditinjau dari dua 
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sektor, yaitu sektor internal (anggota) maupun sektor eksternal (non-

anggota/umum). 

Ditinjau juga perbedaan antara koperasi dengan non-koperasi dari 

dimensi ketatalaksanaan usaha, koperasi pada prinsipnya adalah “open 

management” (keterbukaan management). Sebaliknya pada non-koperasi 

dimensi ketatalaksanaan usaha ini adalah bersifat tertutup. Dari dimensi dasar 

keyakinan usaha, maka koperasi lebih mengutamakan pada kekuatannya 

sendiri. Sedangkan non-koperasi lebih mengutamakan dan mendasarkan 

keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar. 

Ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha, maka perbedaannya bahwa 

bagi koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat. 

Sedangkan pada non-koperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada 

pemilik-pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan kepada “modal 

usaha “ maka koperasi mengutamakan perolehan modal usahanya dari 

simpanan para anggota. Sedangkan non-koperasi akan memperoleh modal 

usahanya dari masyarakat yang membeli saham-sahamnya. 

Ada juga perbedaan koperasi dengan non-koperasi sendiri yang apabila 

ditinjau dari dimensi tujuan usaha, yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah 

untuk memberi pelayanan, sedangkan pada non-koperasi tujuan usahanya 

adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Disamping prinsip-prinsipnya, perbedaan koperasi dan non-koperasi 

yang ditinjau dari beberapa dimensi di atas agaknya dapat  menjadi tolak 

ukur apakah suatu badan usaha yang menamakan dirinya koperasi telah 
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melaksanakan tugas dan wewenangnya secara  konsisten atau tidak, dalam 

kaitan ini Charles Glide (1992:20) mengemukakan bahwa koperasi harus 

setia pada dirinya dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain dan untuk itu 

nilai-nilai yang dianutnya harus merupakan realitas hidup dalam kegiatan 

maupun tingkah laku orang-orang koperasi. 

Perbedaan antara koperasi dan non-koperasi, tidaklah terlepas dari 

bentuk bahwa koperasi adalah badan usaha yang diakui oleh Negara yang 

mempunyai  pekerja dalam menjalankan roda perkoperasian. Meskipun 

secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-

undang, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan cukuplah 

beragam. Karena itu berbagai macam koperasi telah lahir seirama dengan 

aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Dalam garis besarnya 

sekian banyak jenis Koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan, 

yaitu: 

1. Koperasi Konsumsi. 

2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam) 

3. Koperasi Produksi. 

4. Koperasi Jasa, 

5. Koperasi Serba Usaha. 

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap Koperasi Kredit atau 

Koperasi Simpan Pinjam.Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan 

mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini 
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disebut Koperasi Kredit. Fungsi pinjaman di Koperasi Kredit juga pada 

dasarnya sesuai dengan tujuan –tujuan Koperasi pada umumnya, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. 

Pada perjalanannya, sebuah koperasi mempunyai suatu sistem yang 

semakin hari semakin canggih untuk mewujudkan prinsip koperasi yang 

semakin produktif dan professional. Maka dalam hal manajemen suatu 

koperasi yang produktif dan professional diperlukan suatu sistem manajemen 

yang professional juga. 

Menjalankan suatu roda organisasi  yang memiliki badan hukum tentu 

memiliki suatu sistem birokrasi administrasi yang sudah tersusun sangat rapi 

dan bagus. Dalam sistem ini telah terdapat suatu struktural yang menurut 

jabatan dan kewenangannya masing masing bisa menjalankan roda 

keorganisasian.  

Struktur organisasi ini tercipta sebagai hasil dari proses 

pengorganisasian. Dan ini merupakan rangka dasar hubungan formal yang 

telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan 

tujuan organisasi. Adapun tujuannya adalah membantu mengatur dan 

mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa, sehingga usaha 

tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi. 

Susunan atau struktur organisasi dapat dibedakan menjadi 2 dimensi, 

yaitu : 
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1. Dimensi dalam Organisasi Koperasi. 

Prof.Dr.JL. Mey dan Drs. P.M.M.H. Suei (1982:2), mengatakan 

bahwa, hal –hal yang menimbulkan masalah yang merupakan inti 

dari teori organisasi intern adalah : “Pemisahan pimpinan dan 

Pelaksanaan serta pengkhususan pimpinan sendiri.” 

2. Dimensi luar Organisasi Koperasi 

Dimensi luar organisasi koperasi adalah berbagai kesatuan 

organisasi yang ada di luar koperasi. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Organisasi intern koperasi yang disebut sebagai alat 

kelengkapan atau perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, 

Pengurus dan Badan Pengawas. Namun demikian, bagi kepentingan Koperasi 

dapat diadakan Dewan Penasihat. Bahkan lebih dari itu juga masih 

dibenarkan. Dewasa ini struktur internal organisasi semakin memanjang dan 

meluas sejalan dengan semakin kompleksnya tugas/kegiatan baik pengurus 

maupun koperasinya, sehingga diperlukan peran karyawan. 

Adapun alat kelengkapan organisasi tersebut adalah : 

1. Anggota-anggota 

2. Rapat Anggota 

3. Pengurus 

4. Badan Pengawas 

5. Dewan Penasihat 

6. Manajer 

7. Kepala Bagian 

8. Pegawai/Karyawan/Pekerja. 

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai karyawan atau 

dalam Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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adalah pekerja. Namun pada kenyataan di lapangan, kata karyawan lebih 

sering digunakan. 

Latar belakang pokoknya adalah, tentang bagaimana implementasi dari 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berfokus pada Pasal 63 

mengenai syarat minimal suatu perjanjian kerja dan Buku Kedua tentang 

Pengupahan terhadap pekerja/ karyawan dalam Koperasi Kredit (C.U) Rukun 

Damai  yang berada di Kota Medan terhadap faktanya di lapangan itu sendiri. 

Peneliti nantinya akan lebih menekankan penelitian terhadap perlindungan 

pekerja melalui pemenuhan kebutuhan hidup pekerja melalui pengupahan 

yang membawa perspektif kesejahteraan pekerja nantinya. 

Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  telah 

tertera secara detail mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban dari para 

pekerja yang seharusnya telah terpenuhi dalam perjanjian kerja yang telah 

disepakati antara koperasi dan calon pekerja yang merupakan tulang 

punggung dari suatu badan usaha/perusahaan demi melancarkan jalannya 

suatu roda organisasi yang dalam hal ini adalah  Koperasi Kredit (C.U) 

Rukun Damai. 

Memasuki dunia kerja di dalam suatu koperasi, berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyimpulkan bahwa 

Pengurus selaku pihak yang menjadi alat kelengkapan organisasi mempunyai 

kewenangan untuk mengajukan rencana dalam hal pengangkatan atau 

perekrutan pekerja (dalam hal ini termasuk manajer dan karyawan) yang 



 

 

 

8 

ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan selaku kekuasaan teritinggi di 

sebuah Koperasi. 

Posisi Manajer dan Karyawan di dalam suatu Koperasi amatlah strategis 

dari segi struktrual dan kewenangannya termasuk dalam hal pengangkatan 

pekerja. Pada prinsipnya semua pekerja yang ingin masuk menjadi pekerja 

pada koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. 

Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini 

menitikberatkan pada pelaksanaan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang terlaksana berdasarkan perjanjian kerja dalam 

sektor pengupahan. 

Hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

koperasi Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai  yang ada di Medan adalah 

bahwa peneliti melihat dan menduga adanya ketidakpatuhan pengurus 

koperasi selaku pemutus kebijakan dalam hal memenuhi hak-hak para 

pekerja koperasi baik di dalam proses pembuatan perjanjian kerja dan juga 

pelaksanaannya termasuk di bidang pengupahan, sehingga peneliti 

berkesimpulan untuk meneliti tentang pemenuhan hak-hak pekerja koperasi 

berdasarkan dari hal-hal yang tercantum di dalam perjanjian kerja yang 

mereka sepakati serta perjanjian kerja tersebut ditinjau berdasarkan undang 

undang ketenagakerjaan. 

Peneliti merasa perlu meneliti di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai  

karena peneliti melihat bahwa koperasi tersebut bukanlah koperasi dalam 

lingkup kecil lagi, melainkan koperasi yang besar dan sudah memiliki banyak 
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cabang di seluruh kota Medan dan memiliki 12.359 anggota per akhir 

Desember 2011 sesuai dengan Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 

dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit (C.U) Rukun 

Damai Tahun Buku 2011. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sudah 

seharusnya koperasi tersebut memiliki sistem managemen yang professional 

baik dari sisi kepengurusan hingga kepegawaiannya. 

Peneliti juga mendapat data bahwa koperasi tersebut juga termasuk salah 

satu koperasi yang berkualitas di Kota Medan yang berdasar dari lampiran 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

…/Kep/M.KUKM.2.II/2008 pada bulan Pebruari 2008. Koperasi “Rukun 

Damai” mendapat predikat “Berkualitas” pada peringkat 8 dari 139 Koperasi 

untuk Kota Medan  dan Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai memiliki skor 

371, dengan rentang penilaian skor 395 untuk yang tertinggi dan skor 260 

yang terendah. 

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang akan dikembangkan berdasarkan “PELAKSANAAN PERJANJIAN 

KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG 

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

(Studi pada Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan).” 
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1.2 Identifikasi,  Pembatasan Dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini menggaambarkan “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi 

Pekerja Koperasi” yang mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kesesuaian kewenangan dari Pengurus dalam Koperasi dalam hal 

pengangkatan pekerja yang didalamnya sudah termasuk manajer 

dan karyawan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 

1992 yang di dalamnya tercantum bahwa kekuasaan tertinggi 

berada pada Rapat Anggota Tahunan. 

2. Tidak meratanya pembagian pekerja dalam melaksanakan tugas 

sebagai karyawan koperasi terhadap cabang-cabang dari koperasi 

tersebut. 

3. Ketidaksesuaian antara Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dengan fakta yang ada di lapangan 

mengenai jam kerja dan pengupahan yang pada kenyataan di 

lapangan belumlah sepadan dengan tenaga yang diberikan. 

4. Peran pemerintah dalam hal ini hanya sebagai penentu UMK 

(Upah Minimum Kota) saja, sehingga menimbulkan kelemahan 

di dalam pengawasan para pekerja di Koperasi 

5. Bahwa dalam penerimaan pekerja koperasi, hal – hal yang 

dilakukan sebagai prosesnya oleh koperasi. 
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6. Pelaksanaan  perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pekerja 

kepada koperasi  yang ada di Koperasi tersebut khususnya pada 

bagian pengupahan. 

1.2.2  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan banyaknya identifikasi masalah yang didapat melalui topik 

skripsi yang akan dikerjakan, maka peneliti membatasi masalah sebatas 

implementasi perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota 

Medan dalam aspek pengupahannya saja. 

1.2.3 Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah sangatlah penting dalam suatu penelitian, karena pada 

perumusan masalah, peneliti dapat dipermudah dalam mencapai tujuan 

penelitiannya sehingga jelas arah dan pedoman peneliti dalam meneliti dan 

menyusun laporan akan hasil penelitian. Dengan demikian, berdasarkan 

identifikasi masalah dan hal yang dapat menjadi acuan peneliti, maka dengan 

demikian rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perjanjian kerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang ditemui pada 

saat pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai serta upaya untuk mengatasi hambatannya? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh koperasi 

kepada pekerjanya serta pelaksanaannya khususnya pada bidang 

pengupahan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang 

dihadapai koperasi pada saat pemenuhan hak pekerja tersebut serta upaya 

untuk mengatasi hambatannya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penulis juga mempunyai pandangan atas beberapa manfaat yang akan 

diperoleh dari penulisan skripsi ini. Kegunaan dan manfat yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

 Manfaat yang dapat peneliti ambil dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

menambah dan memperdalam wawasan hukum ketenagakerjaan. 

2. Bagi Masyarakat 

 Melalui penulisan skripsi ini, penulis dapat memberiikan sedikit 

pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai terlaksananya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan khususnya di dalam koperasi dan terkait dengan perlindungan 

hukum tenaga kerja serta hak dan kewajiban para pekerja di Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai berdasarkan perjanjian kerjanya. 
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3. Bagi Pemerintah 

 Untuk membantu pemerintah dalam menentukan tindakan dan menyikapi 

permasalahan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan yang terkait dengan 

koperasi.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas 

akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta 

penutup. 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, 

perumusan  dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang teori yang memperkuat 

penelitian seperti teori, teori perbandingan hukum dan hal – hal yang 

berkenaan dengan itu. 
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Bab 3 Metode Penelitian, dalam  bab ini menguraikan tentang: jenis 

penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan objektifitas serta keabsahan data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan yang  memuat tentang hasil penelitian dan 

pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Koperasi Ditinjau 

Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. 

Bab 5 Penutup Skripsi, pada bagian ini merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dam saran dari pembahasan yang diuraikan diatas. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan 

data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Kerja 

2.1.1 Perjanjian Secara Umum 

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal (Subekti, 2001:1). Dari peristiwa itu, timbullah hubungan antara 

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, sehingga dalam bentuk 

konkritnya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

Perjanjian menurut Prof Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa 

perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas 

dari peraturan hokum yangada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau 

lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari 

kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan 

masing-masing pihak secara timbale balik (Patrik, 1988:1-3). 

 Kesimpulan dari perjanjian itu adalah bahwa perjanjian itu lahir dari 

kesepakatan kedua belah pihak yang melahirkan beban bagi  yang terlibat dan 

juga mempunyai akibat hokum yang telah disepakati bersama serta 

merupakan sumber perikatan yang terpenting. dari apa yang diterangkan dan 
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dapat kita lihat, bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan 

perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. 

 Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang 

atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang 

lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemauan 

para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu 

perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu 

perikatan hukum yang nantinya mempunyai akibat dan sanksi secara hukum 

berdasarkan Undang-Undang apabila ada terjadi wanprestasi atau 

pelanggaran. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. 

 Perjanjian tentunya mempunyai syarat sahnya melalui Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menurut Pasal 1320, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Adalah persetujuan antara kedua belah pihak untuk saling 

menyepakati perjanjian yang akan mereka jalani bersama dan menjadi 

sumber hukum yang sah bagi kedua pihak sehingga seharusnya tidak ada 

pemahaman aka nada pihak yang tidak mengerti akan terjadinya perjanjian 

tersebut. 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Cakap yang dimaksud adalah orang-orang yang secara hukum 

sudah layak dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum termasuk 
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perjanjian tersebut, yang berarti tidak cacat mental, dalam pengampuan 

atau belum dewasa. 

3. Mengenai suatu hal tertentu 

Hal tertentu yang ingin saya utarakan adalah objek atau sesuatu yang 

diperjanjikan yang merupakan dasar terbentuknya perjanjian itu. Hal 

tertentu itu juga bisa menimbulkan efek hak dan kewajiban kepada kedua 

belah pihak, sehingga apa yang ingin dicapai apabila dijalankan sesuai 

dengan klausula perjanjian dengan mempertimbangkan resiko sendiri, 

maka tidak aka nada masalah. 

4. Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal tentunya adalah motif atau latar belakang yang 

membuat kedua belah pihak untuk mengadakan dan menyepakati suatu 

perjanjian, sehingga ke depan dan dalam prosesnya perjanjian itu tidak aka 

nada istilah “Batal demi Hukum”, karena apabila sebab yang tidak halal 

(hal-hal yang dianggap melenceng dari peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku) maka perjanjian tersebut aka otomatis batal demi hukum 

Perjanjian secara umum memuat asas kebebasan berkontrak dan melalui 

syarat sahnya suatu perjanjian diatas, maka hal tersebut menjadi dasar penulis 

meneliti perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota 

Medan serta melihat sejauh apa pelaksanaan perjanjian tersebut. 
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2.1.2 Tinjauan Perjanjian Kerja  

 Perjanjian (overeenkomst),menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah 

sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya 

kepada seorang atau beberapa orang lain. 

 Menurut para ahli hukum, ketentuan pasal 1313 KUH Perdata memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat 

disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat 

dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap pejanjian haruslah berdasarkan 

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana 

dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam 

lapangan harta kekayaan. (Abdul Kadir Muhammad (200:224). Sedangkan 

menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu 

orang atau lebih mengingatkan dirinya atau saling mengingatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.(R. Setiawan (1979:49). Perjanjian menurut 

Communis Opinio Doctorum (pendapat para ahli) adalah suatu perbuatan 

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, 

Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika 

seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu sesuatu hal.(Subekti :1985). 

Berdasarkan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja 

adalah beberapa orang yang mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian yang 
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hak dan kewajiban masing-masing pihak telah menyepakatinya di dalam 

klausul perjanjian dan lahir pihak yang menjadi pekerja dan pemberi kerja. 

Setiap perjanjian tentu sudah ada diawali dengan kesepakatan antara pihak 

yang bersangkutan. Perjanjian juga memiliki banyak jenis, salah satunya 

adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang terjadi antar 

pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi kerja menuangkan 

keinginannya terhadap kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh 

penerima kerja dan di dalam perjanjian itu juga timbal  balik atau hal apa yang 

harus didapatkan oleh penerima kerja selaku pelaksana kewajiban, yaitu hak-

hak yang sepadan berdasarkan aturan dan perundang-undangn yang berlaku. 

Hal-hal itu juga telah banyak diatur dan dilindungi oleh hukum, sehingga 

pekerja seharusnya merasa aman dengan perjanjian yang disetujuinya. 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, pengertian Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu  adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 

 PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib 

mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT 

dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka 

(antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul-klausul sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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Suatu perjanjian memang memiliki asas kebebasan berkontrak, namun 

dalam hal perjanjian kerja, hal tersebut menyesuaikan, seiring dengan 

bertambah banyaknya kepentingan-kepentingan yang mengikat, dan hal 

tersebut membuat posisi tawar dari pekerja lebih kecil dari pemberi kerja. 

Namun, dalam  hal pembuatan perjanjian, pekerja juga seharusnya dibekali 

dengan pemikiran yang cerdas akan isi perjanjian dan memperhatikan hal-hal 

inti dalam perjanjian kerja yang akan ditandatanganinya, sehingga pekerja 

tidak ada hal hal yang membuat pekerja merasa tertindas.  

Proses pembuatan perjanjian kerja biasanya memiliki dua cara, yaitu 

secara lisan maupun tulisan, tapi biasanya kalau perjanjian kerja yang 

dilakukan secara lisan dalam proses pembuktian apabila terjadi pelanggaran 

agak sulit, karena hanya dilakukan secara lisan, sementara itu, perjanjian lisan 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut sah. 

Perusahaan juga masih banyak yang melakukan penerimaan pekerja melalui 

perjanjian secara lisan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses kesepakatan perjanjian lisan 

adalah permasalahan mengenai jam kerja, upah, proses pekerjaan dan jaminan 

kesejahteraan, tapi hal ini juga masih banyak diabaikan oleh perusahaan 

sehingga pekerja tidak dapat menuntut banyak mengingat pekerja juga 

membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. 

Perjanjian Kerja juga dianggap sah secara tertulis dan hal ini yang 

seharusnya lebih banyak dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja, 
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karena dalam pembuktian, perjanjian kerja secara tertulis lebih kuat daripada 

lisan. 

Perjanjian  kerja secara tulisan ini juga memiliki unsur yang sama dengan 

perjanjian lisan seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya termuat suatu 

perjanjian kerja memiliki sekurang-kurangnya waktu kerja,pengupahan kerja 

dan jam  lembur. Hal-hal yang kecil seperti ini namun penting yang seringkali 

membuat calon pekerja tidak terlalu memperhatikan, apalagi di bagian jam 

lembut, karena pada dasarnya calon pekerja hanya memikirkan kepentingan 

yang mendasari motivasinya untuk mencari kerja yaitu, nafkah. 

Kenyataan yang sering timbul di lapangan adalah perbedaan antara 

pemenuhan hak yang dalam hal ini upah terhadap perjanjian kerja yang 

memuat pasal lembur dengan real di lapanagn yang menuntut pekerja kerja 

lebih dari porsinya. Hal ini membuat pekerja merasa dipaksa kerja dan merasa 

diperas, namun pekerja biasanya tidak bisa mengungkapkan aspirasinya, 

terlebih lagi bagi pekerja yang tidak masuk dalam serikat pekerja atau 

organisasi pekerja yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja maka 

pekerja di perusahaan itu akan sangat merasa menderita. 

Proses realisasi perjanjian di sektor pengupahan ini yang menarik bagi 

peneliti, karena peneliti melihat bahwa ada hal yang menarik antara 

kesepakatan pekerja sesuai perjanjian kerja serta keadaan lapangan yang 

dialami oleh pekerja. 
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2.1.2.1 Perjanjian Kerja Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003  

Sesuai dengan hubungan dengan hubungan ketenagakerjaan, salah satu 

perjanjian yang mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut 

umumnya  memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam 

hal ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. yaitu FX 

Djumialdy,SH, M.Hum (Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan, 

Edisi:XII/Desember/2009 ) menyebutkan bahwa agar dapat disebut perjanjian 

kerja harus dipenuhi 3 unsur yaitu: 1. Ada orang diperintah orang lain, 2. 

Penunaian kerja, 3. Adanya upah  

Perjanjian kerja yang dibuat antara  pekerja dengan perusahaan ini 

kemudian menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya. Di dalam 

Undang-Undang  No. 13 tahun 2003 didefiniskan bahwa Perjanjian kerja adalah 

“Perjanjian antara  pekerja dengan pengusaha/pemberi  kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Sebagai suatu Undang-undang  yang 

tujuannya antara lain untuk member ikan perlindungan kepada pekerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan dan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarga, Undang-undang No. 13 tahun 2003 memberikan panduan mengenai  

perjanjian kerja. Menurut Undang-undang ini perjanjian kerja dapat dibuat secara 

tertulis maupun lisan.  Apabila perjanjian  kerja dibuat secara tertulis, maka harus 

memuat sebagai berikut:  

1.   nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha  

2.   nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  

4.   jabatan atau  jenis pekerjaan;  

5.   tempat pekerjaan;  

6.   besarnya upah dan  cara pembayarannya;  

7.   syarat -syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan  
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      pekerja/buruh;  

8.   mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  

9.   tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  

10. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  

 

Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

nomor 5 dan 6, tidak boleh bertentangan dengan pera turan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Apabila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu 

perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, maka dalam Hukum 

Ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 

bahwa suatu kesahan suatu perjanjian kerja harus memenuhi adanya 4 

persyaratan, sebagai berikut :  

1.  kesepakatan kedua belah pihak;  

2.  kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  

3.   adanya pekerjaan yang diperjanjikan;  

4.   pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan  dengan ketertiban umum,  

      kesusilaan,  dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.  

Seperti juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Perjanjian  

kerja yang tidak memenuhi syarat pada nomor 1 dan 2 diatas dapat dibatalkan, 

sedangkan yang tidak memenuhi syarat huruf 3 dan 4 batal demi hukum.  

Wanprestasi yang terjadi apabila menurut Surbekti adalah pada saat 

keadaan, telah diperjanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal 

ini berada pada pasal pengupahan khususnya pada bagian upah lembur, karena 



 

 

 

24 

sesuai dengan hasil penelitian, upah lembur jarang dibayarkan oleh pengurus 

koperasi kepada pekerja, tapi pekerja sering melakukan lembur. 

Hukum perjanjian merupakan salah satu bahagian dari lapangan Hukum Perdata 

sebagaimana tertera dalam Buku Ke III KUH Perdata Pasal 1313 sampai Pasal 

1319, yang mengatur tentang Perikatan. Hukum perjanjian besar sekali 

manfaatnya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjanjian ini 

muncul karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa sendiri, 

ia harus berhubungan dengan manusia lain. 

Secara yuridis pengertian perjanjian dapat terlihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata 

yang berbunyi: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Abdul Kadir Muhammad 

perumusan pasal ini mempunyai kelemahan dan kurang lengkap karena : 

1. Kata perbuatan mengandung arti luas 

2. Rumusan perjanjian tersebut hanya menyangkut sepihak saja/ tidak ada  

       unsur konsensualisme 

3. Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas 

4. Rumusan pasal ini tidak menyebut tujuan mengadakan perjanjian 

 Ditarik sebuah rumusan perjanjian dari beberapa ahli, yaitu perbuatan hukum 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya dalam lapangan harta kekayaan. 

Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ada 3 azas yang sangat penting, 

yaitu: 



 

 

 

25 

1. Azas konsensualisme 

Azas ini dapat dilihat dalam Pasl 1320 jo Pasal 1328 KUH Perdata. Dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata dapat terlihat eksistensi dari konsensus ini dimana 

suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila adanya kata sepakat dari para 

pihak. Sedangkan Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian 

karena penipuan bisa mengakibatkan pembatalan perjanjian. Dengan 

dianutnya azas ini dalam hukum perjanjian mempunyai konsekwensi bahwa 

dengan tercapainya kesepakatan, perjanjian telah lahir sehingga para pihak 

yang terlibat dalam kesepakatan itu terikat untuk memenuhi prestasi yang 

telah mereka sepakati. 

2. Azas kekuatan mengikat 

Perjanjian lahir antara para pihak mengikat layaknya seperti Undang-undang. 

Azas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi 

:”Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Begitu pula dalam standar kontrak yang 

dibuat oleh perbankan, dengan adanya tanda tangan dari pengguna jasa 

perbankan berarti telah lahir hak dan kewajiban bagi para pihak. Tampak jelas, 

bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap debitur dalam menandatangani 

kontrak. 

3. Azas kebebasan berkontrak 

       Yang dimaksud azas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang 

dapat membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja selama tidak 
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bertentangan dengan undang-undang atau melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan. Azas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang 

berbunyi: „semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada kata 

“semua” dari pasal diatas maka ini berarti meliputi semua perjanjian, yang 

berarti kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang dikenal 

maupun belum dikenal oleh UU. Akan tetapi ini mengandung konsekwensi, 

yakni mengikat bagi yang membuatnya sebagaimana UU. Dengan kata lain, 

dalam hukum perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri 

sendiri. Contohnya : Perjanjian jual beli mobil antara A dan B, yang isi 

perjanjian ditentukan oleh keduabelah pihak asal tidak bertentangan dengan 

UU, kesusilaan, ketertiban umum. 

          Namun yang perlu diingat yang dimaksud disini bukanlah kebebasan 

yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang terbatas. Hal ini terbukti, bahwa 

kebebasan dibatasi dengan kesepakatan antara ahli pendukung perjanjian. 

Sebab dalam mencapai kesepakatan antara para pihak telah mengorbankan 

sedikit kebebasan kehendaknya, sehingga pihak satu terikat dengan yang lain 

secara timbal balik. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1337 BW, yang 

mengandung makna kebebasan itu dilarang, apabila dilarang UU atau 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Mariam Darusbadrul Zaman menambahkan azas dalam perjanjian tersebut 

dalam beberapa kategori lagi disamping azas-azas perjanjian diatas, yaitu : 
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a. Azas kepercayaan 

          Azas ini berkaitan dengan kepercayaan antara keduabelah pihak yang 

timbul setelah adanya itikad baik. Azas kepercayaan sangat penting dalam 

kontrak perbankan terutama dalam perjanjian kredit. Bank dalam memberikan 

kredit kepada debitur menggunakan analisis kepercayaan dan prinsip kehati-

hatian. Begitu pula anggota yang ingin menyimpan uangnya juga harus 

memiliki kepercayaan terhadap koperasi tersebut, apakah terjamin rahasia 

koperasi mereka atau tidak. 

b. Azas Persamaan hukum 

          Azas yang berkaitan dengan para pihak yang mendapatkan persamaan 

derajat dalam melakukan perjanjian. 

c. Azas keseimbangan 

          Azas ini mengkehendaki keduabelah pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati dimana masing-

masing pihak harus memenuhi prestasi yang mereka sepakati bersama dengan 

itikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara keduabelah pihak dalam 

perjanjian itu. 

d. Azas kepastian hukum 

          Perjanjian sebagai bentuk produk hukum hendaklah mengandung 

kepastian hukum dalam menciptakan kepastian hukum bagi keduabelah pihak, 
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maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat, layaknya sebagai 

UU bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. 

e. Azas kepatutan 

          Azas ini berkaitan dengan ketentuan tentang isi perjanjian. 

Pengaturannya ditegaskan dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang. Azas 

ini yang harus menjadi perhatian besar bagi dunia perkoperasian dalam 

membuat standar kontrak. 

f. Azas Moral 

g. Azas Kebiasaan. 

II. Tinjauan Umum Perjanjian Standar 

        Istilah standar berarti patokan, susunan dan ukuran yang telah 

ditentukan terlebih dahulu atau tealah dibakukan. Jika bahasa hukum telah 

distandarkan atau dibakukan berarti bahasa hukum itu telah ditentukan 

patokannya atau ditentukan ukurannya. Sehingga bahasa hukum itu mempuyai 

arti yang tetap dan tidak dapat dirubah-ubah serta sudah menjadi pegangan 

yang tetap. 

  Perjanjian  standar berarti perjanjian yang telah disiapkan terlebih dahulu 

baik isi maupun syaratnya, sebelum pendirian perjanjian yang sebenarnya. 
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Perjanjian standar ini dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan hukum yang 

sifatnya sama dan isi perjanjian secara tetap diperlakukan kepada setiap lawan 

pihak yang mengikatkan dirinya. 

          Istilah perjanjian standar dalam bahasa belanda dikenal dengan “Standar 

Contract” atau “Standar Voorwaarden” sedangkan dalam bahasa hukum 

inggris menyebutkan dengan istilah : “Standar Forms Of Contract” sedangkan 

dalam istilah hukum kita kenal dengan “Perjanjian Standar “ atau “Perjanjian 

Baku”. 

          Perjanjian standar disebut juga standar kontrak yang merupakan 

perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. 

Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama 

pihak ekonomi kuat. 

 Hondius merumuskan perjanjian standar dengan: 

“ Perjanjian standar adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa 

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas 

perjanjian yang sifatnya tertentu”. 

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah isi perjanjian itu tanpa 

dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta 

untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. 

Selanjutnya Drooglaver Fartuijn merumuskan perjanjian standar dengan: 
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“Contrakken Waarvan sen belangrijk deeeel van de anhout woed bepald door 

een vast samenstel van vontracts bedingen”, yang artinya : “Perjanjian yang 

bagian isinya yang penting dituangkan ke dalam susunan janji-janji.” 

Sedangkan Prof. Mariam Darus Badrulzaman, SH merumuskan perjanjian 

standar dengan Perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam 

bentuk-bentuk formil-formil. Dari rumusan-rumusan perjanjian standar 

tersebut jelaslah perjanjian standar itu suatu perjanjian tertulis yang telah 

dibakukan atau distandarkan yang dituangkan ke dalam bentuk formil-formil. 

Kemudian dicetak dalam jumlah tak terbatas sesuai dengan kebutuhan dan 

dipergunakan terhadap perbuatan hukum yang sejenis. 

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian standar adalah 

perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, 

sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. 

Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut maka ia menandatangani 

perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak maka perjanjian itu dianggap 

tidak ada. Hal ini disebabkan debitur tidak menandatangani perjanjian 

tersebut. Dalam praktiknya, seringkali debitur yang membutuhkan uang hanya 

menandatangani perjanjian tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi isi perjanjian 

baru dipersoalkan pada saat debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada bermacam bentuk 

perjanjian. Ada yang dilakukan dengan lisan serta ada dalam bentuk tertulis, 

baik jangka waktu tertentu maupun jangka waktu yang lama. Dalam praktek 
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perjanjian standar tumbuh dan berkembang dalam bentuk tertulis, hal ini 

banyak beredar dalam masyarakat. 

Secara kuantitatif, jumlah standar kontrak yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau 

lembaga baik yang bergerak di bidang perkoperasian dan nonkoperasi maupun 

lainnya selalu menyiapkan standar baku daalam mengelola usahanya. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. 

Prof. Mariam Darus Badrulzaman membedakan 4 jenis perjanjian standar, 

yaitu: 

1.     Perjanjian Standar Sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh 

pihak yang kuat kedudukannya dalam hukum hukum kontrak dalam hal ini 

adalah kreditur. 

2.    Perjanjian Standar Timbal Balik adalah perjanjian yang isinya ditentukan 

oleh para pihak. Misalanya perjanjian yang pihaknya terdiri dari majikan dan 

buruh serta yang lainnya. 

3.    Perjanjian Standar Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah adalah perjanjian 

terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai 

objek terhadap tanah, formulir perjanjian atas SK Mendagri tanggal 6 Agustus 

1977 No. 1049/Dja/1977, berupa Akta jual beli model 1156737.f 

4.    Perjanjian Standar Yang Ditentukan Dalam Lingkungan Notaris dan 

Advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya yang sejak semula 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan. 
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Suatu perjanjian kerja tentu saja  dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan, 

sepanjang pekerjaan tersebut memang  diperlukan oleh pemberi kerja. Sedangkan 

ditinjau dari jangka waktu perjanjian kerja, pemberi kerja dapat saja membuat 

perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu yang ditetapkan lebih awal atau tidak. 

Namun demikian, dalam rangka memberi kepastian hukum kepada pekerja dan 

pemberi kerja, perjanjian kerja yang dikaitkan dengan jangka waktunya dibagi 

menjadi 2 jenis perjanjian kerja. Kedua jenis  perjanjian kerja yang diperbolehkan 

oleh Undang-undang tersebut adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

(PKWT), dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).  

Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak  

tertentu tersebut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.  

100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

disebutkan sebagai berikut:  

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  yang selanjutnya  disebut PKWT adalah 

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.  Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanj utnya disebut PKWTT adalah 

perjanjiankerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja yang bersifat tetap.”  

PKWT memiliki dasar  batasan bahwa jangka waktu perjanjian kerja 

sudah ditetapkan dari awal, dibatasi oleh suatu dasar khusus. Dalam Undang-un 

dang  No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu 

atau selesainya suatu  pekerjaan tertentu.  
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  Jika  dibandingkan dengan PKWTT, maka PKWT memiliki keterbatasan, 

hal ini karena PKWT tersebut tidak bersifat  berkelanjutan, sehingga jangka waktu 

perlindungan kepada pekerja terbatas pada waktu tertentu tersebut. Salah satu  

upaya agar PKWT tidak diterapkan kepada setiap jenis pekerjaan, Undang-undang 

memberikan perlindungan dengan pembatasan agar PKWT diterapkan  pada 

situasi-situasi khusus. Hal ini berarti bahwa diluar situasi-situasi tersebut, PKWT 

tidak diperbolehkan. Adapun batasan situasi tersebut, dinyatakan dalam Undang-

undang No. 13 tahun 2003 sebagai berikut:  

1.  pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

2.  pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu  

     lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  

3.  pekerjaan yang bersifat  musiman;  atau pekerjaan yang berhubungan dengan  

      produk baru, kegiatan baru, atau  produk tambahan yang masih dalam  

      percobaan atau penjajakan.  

4.  perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan  

      yang bersifat tetap.   

Disamping itu, di dalam Keputusan Menteri Tenaga  Kerja dan 

Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 diatur lebih lanjut mengenai persyaratan 

PKWT atas 4 jenis pekerjaan. Misalnya mengenai PK WT untuk pekerjaan yang 

sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaian nya paling lama 3 (tiga) 

tahun diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri tersebut sebagai berikut:  

1.  PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah       

     PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.  
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2.   PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dibuat untuk paling lama 3      

      (tiga) tahun.  

3.   Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana  

      dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang      

      diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya  

      pekerjaan.  

4.   Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pek erjaan tertentu harus  

      dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.  

5.    Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun  

       karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat   

      dilakukan pembaharuan PKWT.  

6.   Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah         

      melebihi masa tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian  

      kerja.  

7. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam   

ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.  

Adapun mengenai perjanjian waktu tidak tertentu, pengaturannya dalam   

Undang-undang No.  13 tahun 2003. Undang-undang ini memberikan kesempatan 

kepada perusahaan/pemberi kerja untuk memberlakukan masa  percobaan paling 

lama 3 bulan. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh karena sifat perjanjian 

yang bersifat  berkelanjutan dan jangka panjang, maka perusahaan memerlukan 

waktu untuk evaluasi pekerja tersebut sebelum menjadi pekerja tetapnya. Namun 

demikian menurut Pasal 61 tersebut, walaupun diberlakukan masa percobaan 
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selama 3 bulan, perusahaan tidak diperkenankan  membayar di bawah upah 

minimum.  

Selain perjanjian kerja yang didasari  dengan jangka waktu tersebut diatas, 

hubungan hukum antara pekerja dengan perus ahaan dapat juga terjadi melalui  

pemagangan. Dalam  proses pemagangan ini, pekerja mengikuti kegiatan 

perusahaan yang biasanya berupa pelatihan kerja yang dilaksanakan secara 

langsung di tempat kerja.  

  Pemagangan sebagai salah satu dari bentuk pelatihan kerja dipandang 

sebagai salah satu upaya yang efektif  untuk meningkatkan kompetensi pekerja, 

serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja  bagi perusahaan. Untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja magang, Undang-undang  No. 13 tahun 2003 

mengatur sebagai berikut:  

1. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara pekerja    

    dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. 

2. Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya                  

    memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka      

     waktu pemagangan. 

3. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melaui perjanjian pemagangan    

    sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta beurbah  

    menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. 
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 BAB I Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi tersebut merupakan suatu organisasi 

terstruktural yang diberi kewenanangan oleh Undang-Undang untuk ikut 

menyelenggarakan kegiatan ekonomi rakyat di dalam pengelolaan baik sumber 

daya dana maupun sumber daya anggotanya. 

Koperasi pada dasarnya memang berdasarkan asas perkoperasian yang 

termaktub dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Pasal 2 yaitu menggunakan asas kekeluargaan. 

Untuk melihat lebih jelas mengenai pengertian koperasi itu sendiri dari 

berbagai macam sumber yang telah disusun secara kronologis antara lain : 

1. Berasal dari Undang-Undang Koperasi India tahun 1904, kemudian 

diperbaharui pada tahun 1912, memberikan defenisi koperasi sebagai 

berikut : 

Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan 

ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip koperasi (Ima 

Suwandi (1982:11)). 
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2. Dr.C.R Ray, dalam bukunya “Cooperation at home and Abred”, 

tahun 1908, memberikan defenisi sebagai berikut : 

“ An association for the purposes of joint trading, 

originating among weak and conducted always in 

unselfish spirit on such term that all who are prepared 

to assume the duties of membership shara in its reward 

in proportion to the degrees in which they make use of 

their association” (I Gusti Gde Raka (1981:1-2)). 

 

3. Dr.G.Mladenatz dalam bukunya “Histoire des Doctrines 

Cooperatives” tahun 1993 menulis : 

“ Co-operatives antarprises are associations of persons 

small producers or consumers who have come together 

voluntary to achieve some comme purposes by 

areciprocl exochange of services through a collective 

economic enterprise working at their comme risk and 

with reseources to waich al members contribute.(ibit 

h:2)  

 

4. Peraturan Koperasi tahun 1949 no. 179 (Terjemahan bebas dari 

bahasa Belanda), sebagai berikut : 

Dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi dalam 

peraturan ini dimaksudkan, perkumpulan-perkumpulan 

orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia yang 

memerdekakan masuk dan berhentinya orang-orang 

sebagai anggotanya dan berdasar atas asas 

persamaan,terutama bermaksud memajukan 

keperntingan-kepentingan jasmani para anggotanya 

dengan melakukan perdagangan atau pertukangan 

bersama-sama, pembelian keperluan-keperluanya 

tanggung menanggung kerugian dan jiwanya atau 

pemberian persekot-persekot atau pinjaman dan tentang 

pendirian perkumpulan-perkumpulan mana harus dibuat 

surat akte (surat sah) yang didaftarkan atau diumumkan 

menutur cara yang diterangkan dalam peraturan ini. (I 

Gusti Gde Raka (1981:4)). 
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5. Prof. Paul Hubert, dalam bukunya The Co-operative Movement and 

some of its Problems, tahun 1952, yang lebih banyak memberikan 

uraian penjelasan daripada defenisi sebagai berikut : 

“Co-operation is economic system with a social 

content. Its idealism penetrates its economic and its 

social elements. The economic ideals affect the 

business enterprise, its methods and operations. The 

socials ideals have a direct bearing on the associations 

of persons comprising the society, particularly as they 

affect the membership and personal relation.”(I Gusti 

Gde Raka h:2). 

 

6. Undang- undang Koperasi nomor 7 Tahun 1958 : 

Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

                     1).   Berasaskan kekeluargaan (gotong-royong). 

 2). Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan masyarakat dan      

     daerah bekerjanya pada umumnya. 

 3).Dengan berusaha : 

(1). Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya menyimpan     

      secara teratur. 

(2).Mendidik anggotanya kea rah kesadaran berkoperasi 

(3). Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain    

       dalam lapangan perekonomian. 

4). Keanggotaan berdasarkan sukarela, mempunyai kepentingan,   

      hak dan kewajiban yang sama. Dapat diperoleh dan diakhiri     

      setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah  
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       syarat-syarat dan anggaran dipenuhi. 

5).   Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan setelah    

      didaftarkan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang        

      ini. 

7. Publikasi ILO (International Labour Organization) berjudul : “Co-

operative Administration and Management” 1960, koperasi 

didefenisikan sebagai : 

 

“A Co-operative is association of persons, usually of 

limited. Economic and through the formation of a 

democratically controlled business organization, 

making equitable contributions to the capital required 

and acsepting a fair share of the risk and benefits of the 

undertaking.” (I Gusti Gde Raka h:3). 

 

Terjemahan bebasnya sebagai berikut : Koperasi adalah suatu 

perkumpulan yang terdiri orang-orang, umumnya yang ekonominya 

lemah, yaitu secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai 

suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dentgan jalan 

pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, di aman 

masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang 

dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut 

mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu 

menurut imbangan yang adil.  

8. Undang-Undang Koperasi nomor 14 Tahun 1965 mendefenisikan 

bahwa : Koperasi adalah organisasi ekonomi da alat revolusi yang 
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berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana 

menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. 

9. ILO Recommendation nomor 127, 1966 pada paragraph 12 (a) 

mengatakan tentang defenisi koperasi, yaitu : 

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang secara sukarela 

berhimpun bersama umtuk mencapai suatu tujuan bersama melalui 

pembentukan suatu organisasi yang diwasi secara demokratis, 

memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan 

dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungan resiko dan 

manfaat perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara 

aktif. 

10.  Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, yang mana 

pengertian dari Koperasi menurut Undang-Undang ini adalah : 

 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Beberapa rumusan pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan 

ekonomis yang sama. 

2) Memiliki dan membangun usaha bersama. 
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3) Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan 

utama dari kelompok. 

4) Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari 

kepentingan individu/anggota adalah tujuan utama usaha 

bersama mereka. 

 Koperasi sudah menjadi sebuah organisasi  yang  asas dan sifatnya 

memiliki beberapa hal yang memang masih membedakan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya.  

 Menurut John Bellers pada tahun 1965, terdapat sifat koperasi di dalam 

perkumpulan, yaitu : 

1) Adanya kombinasi antara self help dan  mutual aid. 

2) Dengan kesukarelaan, demokrasi dan persamaan. 

3) Hubungan langsung antara produsen dan konsumen yang meniadakan 

tengkulak. 

 Dengan demikian, jarak antara orang-seorang sudah semakin dekat, 

dengan menganut asas demokrasi itu diharapkan semua anggota dapat 

bekerjasama untuk mencapai cita-cita peneglolaan kebutuhan bersama yang lebih 

baik dengan status yang sama anatara satu dengan yang lain. 

 Adapula ajaran dari Robert Owen yang terkenal sebagai penganut 

sosialisme Inggris yang dalam bukunya “ Aview of Society” (1813) menyebut 

suatu prinsip “ yang menentukan watak seseorang itu adalah lingkungannya”. 

Atas dasar itulah Owen mempunyai gagasan untuk menciptakan masyarakat 

sejahtera. 
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 Owen mulai berpikir bahwa lingkungan yang memengaruhi watak 

seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri. Maka dia mempunyai 

suat harapan dengan membentuk masyarakat-masyarakat kecil dimana 

dikembangkan kehidupan social dan ekonomi yang sehat. 

 Atas dasar hal-hal dari filosofi Owen itulah maka ada beberapa hal yang 

dipakai sebagai dasar dalam asas-asas bekerjanya koperasi dewasa ini, adalah 

sebagai berikut : 

1) Penghapusan system keuntungan perseorangan (koperasi tidaklah 

mengejar keuntungan tetapi berusaha memberikan pelayanan  yang 

optimal kepada anggotanya). 

2) Produksi untuk keperluan sendiri dengan jalan membentuk perkumpulan 

di antara para konsumen atas dasar sukarela. 

3) Penggunaan kekayaan masyarakat untuk meningkatkan budi pekerti dan 

kebahagiaan umat manusia. 

2.2.1  Perbedaan antara Koperasi dengan non-Koperasi 

Koperasi memiliki perbedaan  antara koperasi dengan kegiatan sejenis namun 

non-koperasi. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi yang berbeda 

sehingga dapat menunjukkan perbedaan tersebut. 

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan untuk digunakan untuk 

memperjelas perbedaan tersebut, dimensi tersebut mulai dari kekuasaan tertinggi 

dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi koperasi itu sendiri, ada juga 

tinjauan dengan variabel bahwa koperasi usahanya ditinjau dari dua sektor, yaitu 

sektor internal (anggota) maupun sektor eksternal (non-anggota/umum). 
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Perbedaan antara koperasi dengan non-koperasi dari dimensi ketatalaksanaan 

usaha, koperasi pada prinsipnya adalah “open management” (keterbukaan 

management). Sebaliknya pada non-koperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini 

adalah bersifat tertutup. Dari dimensi dasar keyakinan usaha, maka koperasi lebih 

mengutamakan pada kekuatannya sendiri. Sedangkan non-koperasi lebih 

mengutamakan dan mendasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan 

pasar. 

Berikutnya, ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha, maka perbedaannya 

bahwa bagi koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat. 

Sedangkan pada non-koperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik-

pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan kepada “modal usaha “ maka 

koperasi mengutamakan perolehan modal usahanya dari simpanan para anggota. 

Sedangkan non-koperasi akan memperoleh modal usahanya dari masyarakat yang 

membeli saham-sahamnya. 

Perbedaan koperasi dengan non-koperasi sendiri yang apabila ditinjau dari 

dimensi tujuan usaha, yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk member 

pelayanan, sedangkan pada non-koperasi tujuan usahanya adalah mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Disamping prinsip-prinsipnya, perbedaan koperasi dan non-koperasi yang 

ditinjau dari beberapa dimensi di atas agaknya dapatlah menjadi tolak ukur , 

apakah suatu bada usaha yang menamakan dirinya koperasi telah melaksanakan 

tugas dan wewenangnya secara  konsistem atau tidak, dalam kaitan ini Charles 

Glide (1992:20) mengemukakan bahwa koperasi harus setia pada dirinya dan 
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tidak menyimpang menjadi bentuk lain dan untuk itu nilai-nilai yang dianutnya 

harus merupakan realitas gidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang 

koperasi. 

2.2.2 Pengelolaan Koperasi yang Professional  

 Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan secara 

demokratis baik dalam hal pengelolaan ekonomi maupun Self help itulah maka 

muncul ide-ide pemikiran untuk membuat koperasi yang terorganisir dan 

pengelolaan yang professional serta produktif dengan asas-asas yang telah 

dijelaskan tadi di atas. 

 Hal tersebut telah ada sejak lama dan koperasi pun sudah mulai 

bermunculan di Indonesia. Seiring dengan perjalanan perkembangan koperasi di 

Indonesia itu sendiri, mulai dari perintisan berdirinya koperasi di Indonesia hingga 

pada tahap Gerakan Koperasi di Indonesia hingga tahap sekarang ini. Koperasi 

telah banyak mengalami dinamika proses pematangan untuk menjadi suatu 

koperasi yang secara utuh dapat menerapkan asas kekeluargaan sebagai 

fundamental prinsipnya. 

 Pada sekelompok orang atau masyarakat yang memang menginginkan 

suatu koperasi yang kokoh dan bisa bertahan lama serta demokratis dalam proses 

roda organisasinya, tentulah harus mempunyai landasan-landasan yang cukup 

untuk mewakili prinsip agar membuat koperasi tersebut utuh. 

 Dalam hal ini, landasan tersebut dikemukakan menjadi tiga macam 

landasan (Dra.Ninik Widianti (20085:37), yaitu : 
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2.2.2.1 Landasan Idiil 

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud 

landasaan idiil Koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha 

untuk mencapai cita-cita suatu Koperasi.  

Maksud dari landasan ini adalah untuk mecapai suatu cita-cita dalam 

mensejahterakan rakyat yang tidak terlepas dari sila-sila yang ada dalam falsafah 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila itu sendiri. Sehingga kesejahteraan dan keadilan 

bagi seluruh rakyat bisa terwujud untuk semua masyarakat yang terwujud dalam 

Koperasi itu sebagai penggerak ekonomi rakyat yang demokratis. 

2.2.2.2 Landasan Strukturil 

Strukturil dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan 

strukturil Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup 

bermasyarakat. 

Tata kehidupan suatu Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Karena Koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, 

maka landasan strukturil Koperasi di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang bentuk 

Negara, susunan Pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan dan 

sebagainya. Koperasi merupakan masyarakat.  

Hal yang menjadi landasan dasar Koperasi dalam Undang-Undang Dasar 

1945 adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : 
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“ Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan.” 

Penjelasan pasal tersebut antara lain berbunyi : 

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dekerjakan 

oleh semua untuk kepentingan semua di bawah pimpinan atau pemilikan  anggota-

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan 

kemakmuran orang-orang. Sebab perekonomian diatur sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud badan usaha yang sesuai dengan asas 

tersebut adalah Koperasi. 

2.2.2.3 Landasan Operasional 

Landasan Operasional Koperasi di Indonesia adalah : 

          1.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 beserta penjelasannya. 

 2.Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN. 

           3.Undang-Undang Nomor 2 tahun 1967 tentang pokok-pokok    

             Perkoperasian. 

 4.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 

Meskipun secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh 

undang-undang, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan cukuplah 

beragam. Karena itu berbagai macam koperasi telah lahir seirama dengan aneka 

jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Dalam garis besarnya sekian banyak 

jenis Koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu : 

Koperasi Konsumsi, 

   1.Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam), 
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2.Koperasi Jasa, 

               3.Koperasi Serba Usaha, 

4. Koperasi Produksi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap Koperasi 

Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam.Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah 

dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut 

Koperasi Kredit. Fungsi pinjaman di Koperasi Kredit juga pada dasarnya sesuai 

dengan tujuan – tujuan Koperasi pada umumnya, yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup anggotanya. 

2.3 Pemahaman Tentang Pekerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja 

Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah 

lapangan kerja yang ada. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga kerja jauh lebih 

banyak dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan hal ini tambah 

diperparah dengan keadaan pekerja rata-rata tidak memiliki kompetensi khusus 

untuk melakukan suatu pekerjaan.  

Banyaknya pekerja yang tidak berkompetensi atau unskilled labour tersebut, 

membuat keadaan dari para pemilik perusahaan cenderung mempunyai 

kewenangan dalam menerima maupun mengeluarkan pekerja dari pekerjaannya 

tanpa memperhatikan unsur-unsur kesejahteraan pekerja itu sendiri. 

Terlebih lagi keadaan ini membuat pekerja dipandang sebagai objek, mereka 

lebih dianggap kepada faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan 
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pemasok atau sebagai pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang 

kelangsungan suatu perusahaan bukan malah sebagai faktor intern yang sebagai 

bagian yang tak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutip yang menjadikan 

perusahaan itu ada (HP Rajagukguk 2000:3). 

Secara sosiologis, kehidupan dari pekerja tidaklah bebas. Sebagai orang yang 

tidak terlalu banyak mempunyai bekal hidup yang lain dari apa yang 

dikerjakannya sekarang, maka lebih ada unsur keterpaksaan yang dirasakan oleh 

pekerja. Itulah yang membuat pemangku kebijakan perusahaan tersebut dapat 

menentukan syarat-syarat perjanjian kerja (HP. Rajagukguk 2000:6). 

Mengingat hal ini, perlu ada campur tangan dari pemerintah selaku regulator 

untuk memberiikan perlindungan hukumnya kepada para pekerja. 

Adapun perlindungan hukum menurut Philipus, 

Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 

kekuasaan yang selalu jadi perhatian, yakni kekuasaan 

pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan 

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan 

perlindungan hukum bagi pekerja (yang diperintah), 

terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam 

hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahn 

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi 

ekonomi yang lemah terhadap ekonominya yang kuat, 

misalnya perlindungan bagi buruh/pekerja terhadap 

pengusaha (Philipus M.Hadjon 1994:4) 

 

 Perlindungan hukum bagi buruh/pekerja sangat diperlukan mengingat 

kedudukannya yang lemah. Dalam hal ini desebutkan oleh Zainal Asikin, yaitu : 

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan 

terlaksana apabila peraturan perundang-undangan 



 

 

 

49 

dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau 

memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-

undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua 

pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur 

secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan 

filosofis (Zainal Asikin 1993:157). 

 

Dari beberapa hal diatas dapat ditarik kesimpulan, bagaimana perlindungan 

hukum yang harusnya diperoleh oleh pekerja serta apa peran pemerintah dalam 

hal ini untuk memberiikan perlindungan hukum kepada pekerja. 

2.4 Pemahaman Tentang Upah Pekerja dan Hubungannya terhadap   

 Kesejahteraan Pekerja 

 

2.4.1 Teori Tentang Upah 

Upah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

a. Heidjrahman dan Suad Husnan (1996, 138) mengatakan bahwa 

upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain. 

b. T. Hani Handoko mengatakan bahwa upah merupakan bentuk 

kompensasi, yakni sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai 

balas jasa atas kerja mereka (1994, 155). 

Meskipun para ahli memiliki defenisi yang berbeda-beda tentang upah, tapi 

mereka memiliki maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan pengganti jasa 

yang diberikan seseorang atas jasa yang dilakukannya. 

Pengertian Upah. Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para 

karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah 

yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan 
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utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para 

karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian 

kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. 

“Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa 

yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.” 

  Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi pengupahan 

sebagai berikut : 

 “Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan 

menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.” . 

Dari pengertian diatas mengenai upah ini dapat diartikan bahwa upah 

merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang 

dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang 

dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu 

atau bulan. 

 Gaji sebenarnya juga upah, tetapi sudah pasti banyaknya dan waktunya. 

Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya pada setiap 

waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal waktu yang lazim digunakan di Indonesia 

adalah bulan. Gaji merupakan upah kerja yang dibayar dalam waktu yang 

ditetapkan. Sebenarnya bukan saja waktu yang ditetapkan, tetapi secara relatif 

banyaknya upah itu pun sudah pasti jumlahnya. Di Indonesia, gaji biasanya untuk 

pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar. Jelasnya di sini bahwa  
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perbedaan pokok antara gaji dan upah yaitu dalam jaminan ketepatan waktu dan 

kepastian banyaknya upah. Namun keduanya merupakan balas jasa yang diterima 

oleh para karyawan  atau karyawan. 

2.4.2 Sistem Umum dalam Pengupahan. 

  Ada beberapa sistem yang digunakan untuk mendistribusikan upah, 

dirumuskan empat sistem yang secara umum dapat diklarifikasikan sebagai 

berikut :  

2.4.2.1.  Sistem upah menurut banyaknya produksi. 

Upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan 

untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilakan 

dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah sebenarnya dapat dicari 

dengan menggunakan standar normal yang membandingkan kebutuhan pokok 

dengan hasil produksi. Secara teoritis sistem upah menurut produksi ini akan diisi 

oleh tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan merasa 

tidak kerasan. 

2.4.2.2.  Sistem upah menurut lamanya dinas. 

  Sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal 

terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini sangat menguntungkan bagi 

yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja 

pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan adanya harapan bila sudah tua akan 

lebih mendapat perhatian. Jadi upah ini kan memberikan perasaan aman kepada 

karyawan, disamping itu sistem upah ini kurang bisa memotivasi karyawan. 
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2.4.2.3.  Sistem upah menurut lamanya kerja. 

  Upah menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, 

misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu 

sama untuk waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain adalah sistem ini 

menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung, terlepas dari 

kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya. 

2.4.2.4.  Sistem upah menurut kebutuhan. 

 Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta 

keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu 

dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang. 

 Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang mendorong inisiatif kerja, 

sehingga sama halnya dengan sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya 

dinas. Kebaikan akan memberikan rasa aman karena nasib karyawan ditanggung 

oleh perusahaan. 

2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah. 

  Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima 

oleh para karyawan, yaitu :  

1. Penawaran dan permintaan karyawan. 

2. Organisasi buruh. 

3. Kemampuan untuk membayar. 

4. Produktivitas. 

5. Biaya hidup. 

6. Peraturan pemerintah. 
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2.4.4 Keadilan dan Kelayakan Dalam Pengupahan. 

  Memberikan upah/gaji perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. 

Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan 

harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi 

pengorbanan semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Karena itu pertama 

yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan, 

pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukan dari persyaratan-persyaratan 

(spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. 

Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan 

yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukan dari upah yang diterima. 

  Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan, mereka tidak 

hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga 

membandingkan dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka 

dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa 

dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain. Atau bisa 

juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga 

dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. 

  Dalam hubungannya dengan ketidaklayakan dengan pengupahan apabila 

dibandingkan dengan perusahaan lain, ada dua macam ketidak layakan tersebut, 

yaitu :  

Mengundang skala-skala upah yang lebih rendah dibandingkan dengan 

skala upah yang dibayarkan untuk skala pekerjaan yang sama dalam perusahaan 

lain. Skala-skala upah dimana suatu pekerjaan tertentu menerima pembayaran 



 

 

 

54 

yang kurang dari skala yang layak dibandingkan dengan skala-skala untuk jenis 

pekerjaan yang lain dalam perusahaan yang sama. 

 

2.4.5 Landasan Kebijaksanaan Pengupahan.  

  Kebijaksanaan pengupahan mempunyai tujuan utama yaitu kebijaksanaan 

yang mendasarkan upah dari sumbangan tenaga dan pikiran karyawan. Struktur 

upah/gaji menunjukan sistem yang formal mengenai skala-skala untuk tujuan 

tersebut. Sistem ini membedakan dalam pembayaran-pembayaran yang dianggap 

menunjukan perbedaan yang sama dalam bentuk-bentuk pekerjaan. Tambahan-

tambahan produktivitas atau penyesuaian faktor-faktor perbaikan yang 

menghubungkan upah/gaji dengan dibuat menurut rata-rata kemajuan perusahaan. 

 Kebijaksanaan pengupahan umumnya dibuat untuk :  

Adanya pembayaran upah/gaji yang cukup untuk menjamin hidup berkeluarga 

dalam keadaan normal. 

Mengadakan deferensiasi penghargaan pengupahan/penggajian dalam 

perbedaan skill, tanggungjawab, usaha dan kondisi kerja. 

Mengadakan suatu pembinaan pengupahan/penggajian sesuai dengan 

peningkatan karya atau efisiensi kerja yang diberikan untuk mempertinggi daya 

hidup karyawan. 

Mengadakan suatu pembinaan pengupahan/penggajian menurut stabilitas 

keuangan perusahaan. 
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2.4.6 Hubungan Antara Upah dan Kesejahteraan Pekerja 

 

Upah yang sudah menjadi imbalan dan hak dari pekerja sudah harus 

terorganisir secara rapi dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 

Menurut pengertian berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang  Ketenagakerjaan mengenai upah pada pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa: 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu 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. 

 

Isi dari pasal ini jelas menyebutkan bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan 

disepakatai oleh pekerja. Pada saat pekerja menyepakati suatu perjanjian kerja, 

maka terlebih dahulu para calon pekerja mengerti isi dari perjanjian kerja da 

memahami pentingnya perjanjian kerja, terlebih lagi menyangkut tentang upah 

atau imbalan yang harus mereka terima setelah mereka bekerja keras. 

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

pada pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa : 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 

hak, dan kewajiban para pihak. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja 

mempunyai peran yang sangat penting bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi 

pekerja, karena selain mengatur mengenai upah pekerja juga menjadi alat bukti 
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yang kuat apabila suatu saat nanti ada masalah di kemudian hari mengenai 

pekerjaan. 

Hal-hal yang juga terkait dari pengupahan adalah masalah kesejahteraan 

pekerja, karena pada aspek pengupahan dapat membawa juga permasalahan 

bagaimana para pekerja mendapat penghidupan yang layak sebagai sumber nafkah 

dan juga bagaiamana upah yang pantas diberikan kepada pekerja apakah sesuai 

dengan jam kerja atau tidak. 
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a. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

b. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 

Pola pengupahan yang 

diterima pekerja 

menurut : 

 Perjanjian kerja 

 Keadaan di 

Lapangan. 

Proses perekrutan 

pekerja 

Perjanjian Kerja dan pelaksanaannya 

 

    Koperasi 

 

 

Pelaksanaan perjanjian kerja harapannya bisa sesuai berdasarkan 

apa yang diperjanjikan dan apa yang direalisasikan dan sesuai 

dengan perjanjian kerja pada aspek pengupahan ditinjau 

berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 . 

2.5 KERANGKA PEMIKIRAN 

Bagan I 

Kerangka Pemikiran 

 

 

                                                                         UUD 1945 
1.  Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2. Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerja 
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2.5.1 Penjelasan : 

 

a. Input (input) 

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu Pasal 5 

ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan. 

 

b. Process (proses) 

Yang kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan 

dalam penelitian tentang PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI 

PEKERJA KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 

13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi pada Koperasi 

Kredit (C.U) RUKUN DAMAI di Kota Medan) dan mengkaji beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada aspek pengupahan di 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai ditinjau dari Undang-Undang 

Ketenagakerjaan? 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang ditemui pada 

saat pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai? 

 

 



 

 

 

59 

c. Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian kerja pekerja koperasi terkait prosedur penerimaan pekerja dan 

perjanjiannya. Untuk mengetahui dan memahami apakah pengurus koperasi 

yang dalam hal ini pemangku kebijakan dalam melaksanakan perjaanjian 

kerja apakah telah sadar akan perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

seharusnya mereka peroleh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

nomor 13 Tahun 2003. Hal ini juga agar peneliti bisa memperlihatkan apakah 

penelitian ini menunjukkan kepatuhan para pengusaha terhadap perjanjian 

kerjanya yang dalam hal ini pengurus koperasi tersebut terhadap hak-hak 

pekerja mereka agar dapat selalu diperhatikan oleh koperasi, karena pekerja 

juga merupakan tulang punggung koperasi dan penguus juga merupakan 

kepala dari berjalannya suatu koperasi. Sehingga peneliti bermaksud 

memberitahu kepada masyarakat khususnya perangkat koperasi bahwa 

mereka adalah partner dalam pekerjaannya untuk mencapai satu tujuan dalam 

asas dan prinsip koperasi yaitu kekeluargaan. 

 

d. Outcome (manfaat) 

Kerangka berpikir di atas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari 

penelitian ini, yaitu dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya bagi 

penelitian hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerja bagi pekerja koperasi 

terkait dengan perlindugan hukum perkerja terhadap pemenuhan hak-hak 

pekerja koperasi tersebut, serta memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu 
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pengetahuan terkait dengan pemenuhan hak pekerja. Sehingga peneliti 

berharap manfaat dari penelitian ini nantinya akan membawa dampak yang 

positif bagi penyelesaian maupun pengawasan terhadap pekerja agar mereka 

bisa mencapai kesejahteraann yang hakiki sesuai dengan pengamalan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum 

dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis 

maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud pendekatan 

sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang 

sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti (Maria S. W, 

1997:10). 

3.2 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004 : 6). 

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi dikembangkan dengan data yang 

dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini dengan alasan agar penelitian ini 
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terarah pada proses-proses tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja 

Koperasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

    Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini 

dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi 

penelitian di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan, karena 

merupakan salah satu koperasi kredit terbesar di Kota Medan yang 

mempunyai sistem manajemen pekerja yang professional dan juga mempunyai 

7 (tujuh) cabang di seluruh Sumatera Utara. 

3.4 Fokus dan variabel penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap 

“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Koperasi Ditinjau Dari Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Studi Pada 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Di Kota Medan)”, yang pada intinya 

penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja khususnya 

pada bidang pengupahan terhadap waktu kerja yang dialami oleh pekerja 

koperasi. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. 



 

 

 

63 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang ditemui pada saat 

pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit (C.U) 

Rukun Damai serta cara mengatasi hambatan tersebut. 

 

3.5  Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh 

(Arikunto,2002:107). Dalam penelitian kualitatif ini, maka sumber data yang 

digunakan antara lain : 

3.5.1 Data Primer  

Kata-kata atau tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama atau primer (Moleong 2006 : 157 ). Sumber data ini 

dicatatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh 

peneliti dari : 

3.5.1.1 Responden  

Responden adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta 

atau pendapat (Arikunto 2006 : hal 145). Dalam  penelitian ini yang menjadi 

responden adalah pihak dari Pengurus Koperasi, kemudian pihak dari 

Pekerja koperasi dan pihak dari Anggota Koperasi Kredit (C.U) Rukun 

Damai yang melihat secara langsung sistem kerja yang diterapkan kepada 

koperasi .  
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3.5.1.2  Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pengurus Koperasi dan 

Pekerja Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai serta pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang berasal dari Disnakertrans Kota Medan.  

Moleong (Moleong 2006 : 133) dalam hal ini memberikan dua cara 

untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang 

berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan 

menyelesaikan data primer. Moleong (2006:157) menyebutkan bahwa 

selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data. 

Moleong (2006:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 

buku dan makalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan 

dalam penelitian dapat berupa: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti : 
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1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian. 

2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, seperti : 

1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi C.U 

“Rukun Damai” Kota Medan. 

2) SK Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Upah Minimum 

pekerja. 

3) Penjelasan-penjelasan undang-undang terkait. 

4) Jurnal dan artikel-artiket yang berkaitan tentang ketenagakerjaan, 

perjanjian dan perlindungan pekerja. 

5) Buku-buku mengenai perjanjian, koperasi dan tenaga kerja. 

6) Artikel ilmiah dan penelitian tentang perjanjian,. koperasi dan 

tenaga kerja terdahulu. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberiikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa 

kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum 

dan sumber-sumber pendukung lainnya. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data agar 

data yang diperoleh menjadi obyektif. Metode pengumpulan data yang 
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digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara,  

dokumentasi dan kepustakaan. 

3.6.1  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:186). Metode wawancara ini 

berupa interview yang mendalam terhadap informan. Wawancara mendalam 

ini dilakukan untuk mencari data-data mengenai obyek yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak instansi 

terkait yang memiliki wewenang dalam memberikan informasi dan pendapat 

mengenai latar dan kondisi penelitian yaitu pihak Pengurus dan Pekerja 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai dan Anggota Koperasi tersebut. Teknik 

pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak 

berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada 

aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara 

yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda (Arikunto, 1998: 231). Dalam penelitian ini, 
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peneliti menggunakan dokumentasi resmi yang berupa dokumentasi internal 

(risalah atau laporan rapat. Dokumentasi internal berupa memo, pengumuman, 

instruksi dan aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang di gunakan dalam 

kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan 

pemimpin kantor dan semacamnya. Dokumentasi demikian dapat menyajikan 

informasi tentang keadaan, aturan, disiplin dan dapat memberikan petunjuk 

tentang gaya kepemimpinan (Moleong, 2006:219). Dan dalam penelitian ini, 

peneliti mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa 

foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering di 

gunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering di analisis 

secara induktif (Moleong, 2006:160). 

3.6.3 Penelitian Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan 

pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 

3.7  Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik trianggulasi. 

Trianggulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain (Moleong, 2006:330).  

Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah pemeriksaan 

melalui jalan (Moleong, 2006:178): 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang nyata sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; dan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2006:331).  

     Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Trianggulasi dengan 

sumber derajat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; dan 
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Sumber data 

Wawancara 

Observasi 
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2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang  

berkaitan. 
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3.8 Analisis dan Pengolahan Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan  mengurutkan 

data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong, 2001:103). 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan 

penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris 

yang diperoleh. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara 

interaktif, dimana  pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-

langkah (Miles, 1992:15-19) : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang 

ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. 

Sumber data 

Wawancara 

Dokumen  
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2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada      

penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dilapangan (Miles and Huberman, 1992:17). Dalam 

penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data 

dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan 

dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan (Miles dan Huberman,1992:18). Dalam hal ini, 

data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan 

penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan 

pada aspek yang teliti yaitu Prosedur pengurusan akta kelahiran bagi 

anak panti asuhan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi              

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya 

makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 1992:19). 

Keempat   komponen   tersebut   saling    interaktif,    yaitu    saling 

mempengaruhi terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian  di 

lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut 

tahap pengumpulan  data.  Karena  data yang  dikumpulkan   banyak,  
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maka diadakan reduksi  data.  Setelah direduksi kemudian diadakan  

sajian  data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

menyajikan data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka 

akan diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 
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Skema analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:20) 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian data Pengumpulan data 

Reduksi data Kesimpulan atau 

verifikasi 

Pekerja/serikat buruh 



BAB 4 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1.1 Lokasi Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Medan 

Lokasi penelitian di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai yang terletak di 

Jalan H.M Jhoni di Kota Medan, karena merupakan salah satu koperasi kredit 

terbesar di Kota Medan yang mempunyai sistem manajemen pekerja yang 

professional dan juga mempunyai 7 (tujuh) cabang di seluruh Sumatera 

Utara.Cabang-cabang tersebut berlokasi di Jalan Besar Bandar Klipa No.31 B 

Tembung, Jalan J.Ginting No.79 Sp.Slayang Tuntungan, Jalan Grilya No.62G 

Tanjung Morawa, Jalan Pinang Baris No.102C Sunggal, Jalan Besar Delitua 

No.1A Delitua, Jalan K.L Yos Sudarso No.70 KM 15.5 Belawan, Jalan Medan 

No.52 Lubuk Pakam. 

4.1.2 Gambaran umum tentang Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

 Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai merupakan salah satu dari banyak 

koperasi kredit yang ada di Sumatera Utara yang berkantor pusat di Jalan 

HM.Jhoni No.73 Medan, Sumatera Utara dan mempunyai 7 (tujuh) cabang di 

seluruh Sumatera Utara serta terus berkembang.Gedung Utama Koperasi ini 

berfungsi sebagai gedung cabang lainnya dank arena merupakan pusat dari semua 

cabang, maka di Gedung pusat koperasi ini diberlakukan semua kegiatan 

administratif. 
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Koperasi kredit ini berdiri pada tanggal 1 Mei 1998 dan berbadan hukum 

nomor 518/503/02/BH/II/PAD/KUK/2010 yang berwilayah kerja di seluruh 

Sumatera Utara. Adapun cabang cabang koperasi yang lain terletak di : 

1. Jalan Besar Bandar Klipa No.31 B Tembung 

2. Jalan J.Ginting No.79 Sp.Slayang Tuntungan 

3. Jalan Grilya No.62G Tanjung Morawa 

4. Jalan Pinang Baris No.102C Sunggal 

5. Jalan Besar Delitua No.1A Delitua 

6. Jalan K.L Yos Sudarso No.70 KM 15.5 Belawan 

7. Jalan Medan No.52 Lubuk Pakam. 

 

  Susunan Organisasi dari Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai sendiri 

terdiri dari : Kepengurusan, Badan Pengawas, Managemen,Kepala Unit, 

Komisaris Wilayah, Komisaris Pasar. Sususan Keorganisasian lebih detail adalah 

sebagi berikut : 

  1. Kepengurusan : 

      Dewan Pimpinan : 

  Ketua Umum : DR.T.L Lumban Gaol 

  Ketua I : P.Silalahi S.E 

  Ketua II : K.Manullang S.Pd 

  Sekretaris :F.Dachi 

  Bendahara :Yohanes Nasip D 

 2. Badan Pengawas : 

  Ketua : N.Haloho 

  Sekretaris :Yakobus Muki S.Pd 
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  Anggota :Tamangenna Tarigan S.Pd 

3. Management : 

  Manager : Donne M.P Lumban Gaol 

  Kepala Biro : Keuangan, Akunting, Administrasi, Perkreditan,     

                                      Pendidikan dan P  Tanjung Morawa, Sp.Selayang,  

                                           Pinang Baris, Delitua, Belawan, Lubuk Pakam 

  Jumlah anggota yang ada per Desember 2010 adalah 12.348 

orang.(diperoleh dari Hasil Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban 

Pengurus dan Laporan Pengawas pada Rapat Anggota Tahun Bukum 

2010). 

4.1.2.1 Jenis-Jenis Jasa yang disediakan dalam Koperasi Kredit (C.U) 

Rukun Damai 

Jasa-jasa yang tersedia di dalam Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai ada 

beberapa.Detail jasa yang disediakan adalah sebagai berikut : 

1. Simpanan 

1) Simpanan Saham 

     Simpanan anggota yang menjadi  bukti sebagai anggota koperasi dan 

sebagai dasar (modal) untuk mengajukan pinjaman. 

Jenis-jenis simpanan saham : 

(1) Simpanan Pokok 

(2) Simpanan Wajib 

(3) Simpanan Sukarela 
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2) Simpanan Non-Saham 

Jenis simpanan non-saham : 

(1) SIBUHA= Simpanan Bunga Harian 

Simpanan anggota yang mirip dengan tabanas yang jumlah maupun waktu 

penyetoran dan penarikan simpanan tidak ditentukan. 

(2) SISUKA= Simpanan Sukarela Berjangka 

     Simpanan Anggota yang mirip dengan deposito yang memiliki 

jangka waktu yang telkah ditentukan, 

(3) SIPANDIK=Simpanan Pendidikan 

     Simpanan anggota yang diberikan bagi anggota yang berusia 0-12 tahun 

sampai batas usia 18 tahun (jatuh tempo) guna untuk membantu biaya kuliahnya 

kelak. 

(4) SIHARA= Simpanan Hari Tua 

 Simpanan anggota yang mirip dengan dana pension yang diberikan bagi 

anggota yang berusia 18-40 tahun sampai batas usia 55-60 tahun (jatuh tempo) 

(5) SIVESTA = Simpanan Investasi Anggota 

 Simpanan anggota yang mirip dengan deposito jangka panjang yang 

simpanannya minimal 5 juta dengan jangka waktu 10 tahun. 

 2. Pinjaman 
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  1) Saham 

  2) 1 (satu) juta diatas saham 

  3) Potongan Gaji 

  4) Semi Hipotik 

  5) Upakop 

  6) Pintas (Pinjaman Terbatas) 

  7) Pinjaman Harian 

 3. Santunan 

  1) Daperma 

      Santunan yang diberikan kepada anggota untuk   

perlindungan simpanan dan pinjaman anggota. 

   2) SDA (Santunan Dana Anggota) 

   3) Dakesma (Dana Kesejahteraan Bersama) 

       Santunan duka koperasi bagi anggota yang meninggal  

dunia yang diserahkan kepada ahli waris 

   4) DAKESTA (Dana Kesehatan Anggota) 

        Santunan yang diberikan koperasi kepada anggota yang  

menjalani rawat inap/opname. 

 Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai telah terdaftar di Departemen 

Koperasi secara legal dan mempunyai struktur organisasi ekstern, yaitu : 
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 1) BK3D ( Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah) di P.Siantar,  

               Sumatera Utara. 

 2) BK3I (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia) di Jakarta,  

                Indonesia. 

 3) ACCU ( Association of Asia Confederaration of Credit Union) di  

                Bangkok, Asia 

 4) WOCCU ( World Council of Credit Union) di Kanada, Dunia 

Dalam menjalankan operasionalnya, Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

menetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut. 

1. Menetapkan system manajemen usaha yang professional serta kontrol 

yang efektif. 

2. Meningkatkan dan mengembangkan usaha pelayanan keuangan yang 

mandiri, kokoh, kuat, aman dan terlindungi. 

3. melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan secara   

berkesinambungan untuk meningkatkan mpelayanan serta memperluas 

wawasan dan pengetahuan anggota pada khususnya pada masyarakat 

umumnya. 



 

 

 

78 

4. Membina hubungan baik dengan lembaga pemerintahan dan non-

pemerintah dalam rangka memperkuat kelembagaan serta 

mempertahankan eksistensi Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Medan. 

 

4.1.3   Pelaksanaan Perjanjian kerja pada aspek pengupahan Koperasi  

           Kredit  (C.U)  Rukun  Damai ditinjau dari  Undang - Undang        

           Ketenagakerjaan 

 

4.1.3.1  Kinerja Pelayananan Koperasi 

Tugas pokok Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai adalah merangkul 

semua unsur termasuk pekerja yang terlibat di dalam koperasi tersebut untuk 

bekerja sama dalam memberikan pelayanan bagi anggota koperasi untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Kota Medan sendiri mempunyai 

7 (tujuh) cabang yang tersebar di seluruh Suamtera Utara dimana pekerjanya 

juga mempunyai system yang efisien dalam melaksanakan tugas dan 

terintegrasi. Dalam hal pelaksanaan tugas sendiri peneliti melihat dan 

mendapat informasi, bahwa sebelum bertugas setiap hari, semua pekerja 

dikumpulkan terlebih dahulu di Koperasi Pusat dan kemudian diberikan 

pengarahan terlebih dahulu sebelum mulai melakukan aktifitasnya, begitu juga 

dengan selesainya jam kerja, maka pekerja harus melapor terlebih dahulu ke 

koperasi pusat. 

Peneliti melihat bahwa yang jaraknya paling jauh yang lebih lelah 

dalam melakukan laporan tersebut, dikarenakan lokasi berada di daerah Lubuk 

Pakam dan berlokasi di pinggiran kota. 
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Jadwal masuk sendiri adalah, jam 7 pagi hingga jam 3 sore, tapi pada 

pelaksanaannya sendiri bisaanya sampai jam 5 sore baru selesai dari kegiatan 

koperasi.Hal ini diamati peneliti karena melihat banyaknya anggota yang 

melakukan transaksi ataupun bermasalah terhadap pinjaman dan kredit mereka 

sendiri, sehingga menyebabkan para pekerja kewalahan dalam memberikan 

pelayanan kepada mereka. 

Kemudian untuk jam kerja dan beban kerja pekerja yang dilihat oleh 

peneliti selama berada dalam jangka waktu penelitian selalu sibuk dan selalu 

pulang diatas pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, 

”... kami pulang  kerja  biasanya jam 18.00 Waktu Indonesia 

Barat baru bisa pulang, karena masih menunggu laporan dari setiap 

cabang begitu jam kerja selesai, tapi di sisi lain itu membuat pekerja 

seperti overtime jam kerja, terkadang malah  lebih lama lagi...”. 

(Hasil Wawancara dengan Lidia Pekerja Koperasi tanggal 14 Januari 

2013) 

 

Itulah hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti selama masa waktu 

penelitian di Kota Medan khususnya di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

dan di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, tapi peneliti tidak sampai meneliti 

sampai ke cabang-cabang koperasi, peneliti hanya meneliti di Koperasi Pusat 

karena hal ini dianggap sudah cukup merepresentatifkan unsur-unsur dari 

koperasi mengenai subjek dan objek penelitian sendiri. 

4.1.3.2  Proses Pengajuan Karyawan Atau Pekerja Baru 

  Peneliti mendapat data berdasarkan data obeservasi lapangan dan 

dokumentasi serta pengurus Bapak Pangaribuan mengatakan bahwa pengajuan 

karyawan baru terjadi pada Rapat Umum Akhir Tahun (RUAT) yang 
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kontennya berupa laporan akhir tahun dari masing masing departemen yang 

ada di dalam koperasi serta evaluasi kinerja koperasi dan struktural internal 

bisaanya diadakan di akhir tahun dengan mengundang juga anggota dan 

beberapa pihak yang dianggap mempunyai peran dalam pengembangan 

koperasi seperti pihak sponsor, mitra, notaries, kepolisian dan masyarakat 

sekitar. Gunanya adalah agar berbagai kalangan dan lapisan masyarakat 

tersebut melihat dan mengetahui apa yang terjadi selama setahun yang ada di 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai tersebut. 

  Acara Laporan Pertanggungjawaban tersebut bisaanya diisi dengan 

pembukaan serta keluhan-keluhan anggota terlebih dahulu, kemudian nantinya 

akan dijawab atau direspon oleh pengurus atau pihak terkait yang merupakan 

kewenangannya untuk menjelaskan, kemudian acara akan dilanjutkan dengan 

laporan resume hasil kegiatn selama setahun, laporan tentang jumlah anggota 

masuk dan keluar serta laporan tentang jumalah anggota dan sesi laporan ini 

ditutup dengan total jumlah anggota yang ada. 

  Laporan selanjutnya akan diisi dengan laporan asset yang dimiliki oleh 

koperasi baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang nantinya akan 

dilanjutkan dengan laporan keuangan dan masuk ke sesi evaluasi. 

  Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai mempunyai kekuatan tertinggi pada 

RUAT Laporan Pertanggungjawaban tersebut, sehingga pada masa itu, apa saja 

yang nanti akan dibutuhkan koperasi kedepannya akan diputuskan dalam 

RUAT tersebut. 
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  Termasuk juga kebutuhan akan membuka cabang baru dan menambah 

jumlah tenaga kerja yang akan terlibat dalam operasional koperasi. Maka, hal 

tersebut akan dirundingkan bersama.Kemudian, apabila ada penerimaan 

pekerja baru maka akan diputuskan.  

  Setelah ada keputusan bahwa koperasi akan menerima atau mebuka 

lowongan beberapa posisi untuk pekerja dan karyawan baru, maka Koperasi 

Kredit (C.U) Rukun Damai akan mengumumkan bahwa mereka akan membuka 

lowongan perkerjaan dengan beberapa kondisi atau syarat-syarat sesuai dengan 

yang diinginkan dalam posisinya masing-masing. Kemudian, lamaran masuk ke 

bagian Personalia/HRD koperasi, yang nantinya akan menyeleksi dan meng-

interview calon pekerja apabila mereka dianggap memenuhi syarat. 

  Interview pun berakhir dan dilanjutkan dengan proses pemagangan yang 

diaplikasikan dalam pekerjaan yang telah dipilih dan langsung diawasi oleh 

manager Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

”.. untuk saat ini, koperasi mempunyai sistem terbaru, yaitu 

dengan pengawasan langsung manager terhadap pekerja magang 

agar bisa menjaga kualitas pekerja...”.(Hasil Wawancara dengan 

Lidia  pengurus tanggal 14 Januari 2013). 

 

  Pada skema pemagangan pun nantinya akan memakan beberapa waktu 

tertentu yang apabila semua pekerja-pekerja baru telah bekerja pada posisinya 

masing-masing, maka nantinya akan diadakan seleksi lagi untuk mengambil 

pekerja yang benar-benar kompeten menurut manager dan manager sendiri 

nantinya yang akan menyeleksi pekerja tersebut dan yang lolos seleksi akan 

menjadi pekerja tetap dalam koperasi tersebut. 
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4.1.3.3   Pengikatan pekerja melalui kontrak kerja 

 Para pekerja yang baru saja diterima bekerja pada tahap menjadi pekerja 

tetap tentu akan mendapatkan kontrak kerja terlebih dahulu, sesuai dengan posisi 

nya masing-masing, dan dalam hal ini Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai juga 

mempunyai kontrak kerja terhadap para pekerjanya (Contoh kontrak kerja 

terlampir). 

 Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berkesimpulan bahwa hubungan kerja lahir karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha/badan usaha dengan pekerja/buruh. Pada pasal 

berikutnya juga perjanjian kerja bisa terjadi secara lisan ataupun tulisan. Maka, 

dalam hal ini Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai menggunakan perjanjian 

tertulis yang didalamnya berisi klausa-klausa baku dari berbagai posisi yang ada 

di dalam koperasi tersebut. 

 Pekerja yang nantinya akan bekerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun 

Damai nantinya akan bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban yang tercantum di 

Perjanjian Kerja yang mereka tandatangani, adapun hak dan kewajiban yang 

tercantum di perjanjian kerja adalah : 

1. Mematuhi, mengikuti serta melaksanakan semua peraturan-peraturan 

tentang karyawan yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Kredit (C.U) 

Rukun Damai (Pihak I) yang tercantum dalam Peraturan Umum 

Karyawan (PUK) Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai) yang 
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dilampirkan bersama surat Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu 

ini. 

2. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai 

kemampuan dan data diri pribadi untuk dicatat dalam database Pihak 

I serta tidak menyembunyikan keterangan penting yang  berkaitan 

dengan diri pribadi dan apabila keterangna tersebut ternyata tidak 

benar atau ditemukan bahwa pekerja (Pihak II) tidak dapat 

memberikan keterangan-keterangan terkait, Pihak I dapat 

memutuskan hubungan kerja sesuai dengan peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

3. Jika Pihak II tidak masuk kerja karena sakit atau kecelakaan, ia harus 

segera melapor kepada atasan langsungnya atau ke bagian 

personalia/HRD. Pihak II diminta untuk menyerahkan bukti 

pemeriksaan kesehatan berupa keterangan sakit,diagnose, kwitansi 

dan copy resep. 

4. Pihak II tidak diperkenankan, baik selama ikatan kerja maupun 

sesudah putusnya hubungan kerja, mengungkapkan atau 

menggunakan segala bentuk macam informasi rahasia milik Pihak I 

atau Koperasi Cabang dari Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai, 

termasuk informasi rahasia termasuk proses, metode, dan informasi 

usaha/bisnis, yang diketahuinya selama bekerja, serta mengambil 

segala tindakan yang dianggap perlu untuk merahasiakan- informasi-

informasi tersebut. 
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5. Kecuali untuk kebutuhan atau tuntutan tugasnya, Pihak II dilarang, 

tanpa sepengetahuan Pihak II, menyimpan atau membuat atau 

menggandakan slip, stempel, surat, atau peta, laporan, 

perhitungan,formulir, perjanjian, atau dokumen Pihak I maupun 

catatan, contoh atau specimen yang penting bagi Pihak I. Jika pada 

saat pemutusan hubungan kerja Pihak II masih memiliki hal-hal 

tersebut di atas, Pihak II diharuskan mengembalikannya  kepada 

Pihak I tanpa diminta, kecuali jika sesuai dengan perjanjian tertulis, 

diberikan oleh Pihak I untuk disimpan. Waloupun demikian, tidak 

membebaskan pihak II dari poin 3 diatas. 

Setelah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja yang tercantum 

dalam klausul perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh calon pekerja, maka 

pekerja juga mendapatkan hak-haknya sebagai berikut : 

1. Pihak II akan menerima gaji sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh Pihak I sesuai dengan Peraturan Penggajian Karyawan 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai yang dilampirkan bersama 

Suarat Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu Ini. 

2. Jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan Pihak II. Pajak 

Penghasila akan dipotong oleh Pihak I setiap bulannya jika 

dianggap perlu. 

3. Jika saat pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun Pihak 

II berhutang kepada Pihak I dalam bentuk uang atau sejumlah 

uang atau dalam bentuk barang, Pihak I berhak untuk menahan 



 

 

 

85 

atau mengurangi sebagian dari gaji atau pembayaran Pihak II 

sebagai bentuk pelunasan Hutang Pihak ke II. Hak ini merupakan 

hak tambahan bagi Pihak I dan tanpa adanya rasa curiga terhadap 

hak dan kewenangan Pihak I atau Koperasi Cabang untuk 

memperoleh pembayaran atas Hutang Pihak II. 

4. Jika Pihak II tidak melakukan kewajiban sebagaimana tersebut 

dalam poin 2, Pihak II tidak berhak atas upah/gaji selama waktu 

ketidak hadiran. 

5. Pihak II berhak atas tunjangan atau fasilitas yang diberikan oleh 

Pihak I sesuai dengan golongan penggajian dan status 

kepegawaiannya dan akan diataur tersendiri dalam kebijakan 

Pihak I. 

6. Pihak II berhak atas cuti tahunan berbayar selama 12 (dua belas) 

hari kerja setelah bekerja lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-

turut diluar hari istirahat dan libur nasional yang ditetapkan 

pemerintah Negara Republik Indonesia. Pihak II diharuskan 

menyesuaikan cutinya dengan kebutuhan operasional. Pihak II 

tidak diperbolehkan untuk bekerja pada perusahaan lain dalam 

bentuk apapun selama cuti, diatu lebih terperinci dalam peraturan 

Pihak I. 

Hak dan kewajiban antara Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai dengan 

pekerjanya telah dijelaskan disini, dan pada dasarnya pekerja harus melaksanakan 

kewajibannya terlebih dahulu lalu dapat menuntut hak-haknya. 
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Perjanjian kerja berdasarkan  enelitian peneliti adalah tertulis dan peneliti 

telah melihat langsung, juga telah  melakukan wawancara dengan berbagai macam 

pihak mengenai pelaksanaan perjanjian kerja yang menjadi topic permasalahan 

pada skripsi ini, kemudian Peneliti melakukan wawancara terhadap nona Valent 

Sirait, nona Maria dan juga Bapak Marhauser Pangaribuan  pada tanggal 14 

Januari 2013 hari Senin di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Medan di 

ruangan Kabag Sumber Daya Manusia Koperasi Kredit C.U “Rukun Damai pada 

pukul 10.00- 14.00 Waktu Indonesia Barat secara bergilir dan ketiganya 

mempunyai jawaban yang sama mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh 

peneliti. 

Jenis pekerjaan yang ada di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai ada 

banyak, yaitu secara structural dan secara operasional, secara keseluruhan 

pengurus koperasi ada 13 pengurus dan mengepalai beberapa bidang, diantaranya: 

1. Bidang Simpan Pinjam 

2. Bidang Kredit 

3. Bidang Penyuluhan Kredit/ Pendidikan Kredit 

4. Bidang Keuangan 

5. Bidang Sumber Daya Manusia 

6. Bidang Pengawasan Terhadap Pelayanan Kredit 

 

Pekerja mengatakan beberapa tugas yang dilakukan oleh semua bidang 

mencakup pembuatan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun karena pada 

akhir tahun biasanya diadakan Rapat Akhir Tahun dimana setiap bidang 

melaporkan apa yang telah dilakukan selama setahun kebelakang. Jenis pekerjaan 

yang lain yang ada adalah, frontliner yang ada di Koperasi tersebut seperti 

receptionist atau teller seperti yang ada di bank-bank pada umumnya, kemudian 
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jenis pekerjaan operasional yang lain meliputi account officer  atau di dalam 

koperasi ini sering disebut “pelacak” karena tugasnya adalah mencari anggota-

anggota koperasi yang mempunyai masalah dalam perkreditan seperti telat 

membayar atau adanya perubahan dalam proses peminjaman. 

“...Perjanjian kerja antara pekerja dan koperasi (pengurus) tentu 

saja ada, dan pengurus selalu mempunyai suatu kontrak yang bersifat 

kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni si pekerja dan si pengurus 

yang telah disetujui dari segala macam aspek dan dituangkan dalam 

klausula perjanjian tersebut. Bisaanya, pekerja ingin langsung bekerja, 

namun kami selalu membuat standar terlebih dahulu terhadap para 

calon pekerja dengan melihat kualifikasi dan pengalaman mereka 

dalam menangani “calon” kerjaan mereka nantinya yang mana itu 

dituangkan dalam persyaratan menjadi pekerja di koperasi ini dan 

dilanjutkan dengan perjanjian kerja yang diikuti dengan magang atau 

training di koperasi ini dan perjanjian kerja yang ada merupakan 

perjanjian kerja tertulis yang sifatnya baku, namun telah disesuaikan 

berdasarkan keadaan dan situasi kedepan terhadap sistem kerja 

koperasi ini...”(Hasil Wawancara dengan Maria pengurus tanggal 14 

Januari 2013) 

 

Dalam perjanjian kerja ada poin tentang pengupahan, dan informan 

Pangaribuan memberitahu, ada poin tentang pengupahan, detail rinci tentang upah 

yang nantinya akan diterima oleh mereka (pekerja) sudah tercantum di bagian 

“Renumerasi dan Upah” pada perjanjian kerja tersebut.Untuk komponen upah 

yang diberikan koperasi kepada para pekerja adalah, upah pokok, tunjangan 

makan, tunjangan bensin, tunjangan transportasi, upah lembur dan bonus apabila 

mengukir prestasi. Sementara itu untuk kenaikan upah terjadi pada dasarnya tidak 

menentu, dan hal itu yang pasti sesuai dengan jenjang karir dan posisi atau jabatan 

yang diduduki dan diperoleh. Kenaikan upah terjadi pada dasarnya sesuai dengan 

prestasi pekerja dan itu bisaanya diputuskan setelah melihat si pekerja itu rajin 

dan kami selaku pengurus selalu mengawasi jalannya pekerjaan mereka, manager 
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selaku posisi tertinggi untuk bagian yang terjun langsung di lapangan selalu 

memberikan apa yang menjadi hak para pekerja termasuk kenaikan upah tersebut. 

Perbedaan upah antar pekerja adalah posisi dan jabatan pekerja itu sendiri. Hal 

itu pun kemudian dilanjutkan dengan kriteria yang diminta oleh koperasi untuk 

bisa menjadi pegawai di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai yang ada di Medan. 

Informan menjawab , bahwa menjadi pekerja disini pada dasarnya tidak terlalu 

susah, cukup berkemauan keras, ulet, bisa kerja dalam team dan memang mau 

untuk maju, namun untuk beberapa posisi khususmseperti keuangan dan hal-hal 

yang memang membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman tentunya koperasi 

menerapkan syarat lebih ketat seperti Lulusan D3/S1  di bidang yang berhubungan 

atau nanti akan dipekerjakan, kemudian ada tercantum untuk minimal pengalaman 

untuk bidang tersebut dan test dalam pengendalian masalah terhadap bidang itu 

Trainee atau calon pekerja mendapatkan upah dan sebesar Rp. 350.000 per 

bulan dan akan ditraining selama 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan manager 

secara langsung. Kemudian setelah tiga bulan, mereka nanti akan ditetapkan untuk 

diangkat atau tidak sebagai pegawai dan pekerja koperasi.Kemudian menjadi 

pegawai tetap, upah yang diberikan Rp. 1.500.000. .(Hasil Wawancara dengan 

Marhauser, pengurus Koperasi tanggal 14 Januari 2013) 

Upah berdasarkan jabatan dan posisi, kemudian untuk komponen upah yang 

lain masih ada bonus yang akan diberikan kepada pekerja.Pengupahan juga sudah 

diatur dalam perjanjian kerja, jadi tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah 

diatur.  
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Asuransi kemudian dijelaskan oleh Maria dan dia mengatakan pekerja tidak 

diikutsertakan dalam asuransi pekerja, tapi mereka ditanggung oleh koperasi 

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifat untuk pekerjaan kantor. 

Asuransi yang dimaksud disini adalah santunan yang diberikan koperasi kepada 

pekerja yang mengalami musibah, dan komponennya adalah, santunan untuk 

anggota yang kecelakaan dan meninggal atau dirawat di rumah sakit, koperasi 

akan membiayainya, masalah nominal apakah dibiayai penuh atau tidak, itu 

tergantung kebijakan pengurus. 

Kemudian mengenai upah lembur dan sistemnya, dan narasumber menjawab 

bahwa hal tersebut sudah diatur semuanya dalam kontrak kerja, dan beliau 

menjelaskan ulang mengenai sistem upah lembur terhadap karyawan, yaitu 

lembur pada hari biasa pada satu jam pertama mendapat upah 1x(gajipokok/173), 

untuk jam kedua dan jam-jam berikutnya 1,5 (gaji pokok/173). Sedangkan pada 

hari libur umum untuk upah lembur 8 jam pertama pekerja mendapatkan upah 

x(Gaji pokok/173). 

Jam kerja normal pegawai sendiri sesuai dengan jawaban informan dalah 8 

(delapan) jam kerja ditambah 1 jam istirahat. Untuk cuti sendiri, pekerja berhak 

mendapatkan cuti, tapi tergantung cutinya, kecuali cuti hamil bagi pekerja wanita. 

Selain itu, cuti bisaa nantinya akan dipotong gaji per harinya. Namun, untuk 

besarannya, itu diatur oleh pengurus. 

Upah selalu tepat diberikan bisaanya pada tanggal 1 walaupun hari libur tetap 

diberikan, kemudian tentang deviden sendiri, berhubung ini adalah koperasi, 

namanya adalah Sisa Hasil Usaha yang bisaanya kami bagikan kepada anggota 
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dan pekerja, itu bisaanya terjadi pertengahan tahun dan semua mendapatkannya 

sama rata dan juga tentunya sama rata disini tergantung nilai saham yang mereka 

punya di koperasi ini.  

Masuk ke bagian kendala, selama ini mereka belum mendapatkan kendala 

yang terlalu berarti dalam masalah pengupahan, dan sesua berjalan sesuai 

aturan.Menurut pengurus sendiri, bahwa upah yang selama ini diberikan sudah 

cukup humanis dan tergolong bisa mensejahterakan pekerja, yang penting pekerja 

giat dalam bekerja. 

Lalu peneliti melihat jawaban dari pihak pekerja selaku pekerja yang 

menjadi objek dalam perjanjian, dan kemudian peneliti melakukan wawancara 

terhadap nona Marsinta, Nona Lidia dan Tuan M. Hutapea pada tanggal 14 

Januari 2013 hari Senin di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Medan di 

ruangan Staf bagian Kredit di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai pada pukul 

14.00- 16.00 Waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara bergantian. 

Peneliti menanyakan tentang berapa lama mereka menjadi pegawai trainee 

sebelum menjadi pegawai tetap, dan ketiganya pun menjawab bahwa mereka 

menjadi trainee sekitar 3 (tiga) bulan, dan untuk upah yang diberikan koperasi 

selama menjadi trainee sendiri dia mendapatkan sebesar Rp 350.000 per bulan. 

.(Hasil Wawancara dengan Masinta, Lidia dan M.Hutapea ,pekerja tanggal 14 

Januari 2013) 

Tunjangan  lain yang diberikan kepada pekerja selain upah pokok, kemudian 

pekerja menjawab,  

”.. aku tidak mendapatkan tunjangan lain selain upah pokok, 

hanya dia mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) di akhir tahun, 
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kemudian jawaban untuk pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat 

pekerja bekerja lembur, bisaanya berapa lama dalam seminggu dan 

bagaimana tentang upah lemburnya, dan pekerja mengatakan, bahwa 

mereka bisaanya lembur sekitar 4-5 jam seminggu terkadang lebih 

dan kurang, untuk upah lembur bisaanya diakumulasikan dengan 

gaji, tapi dia sendiri belum terlalu bisa menghitung upah lemburnya 

berapa, karena memang upah lemburnya sendiri tidak terlalu sesuai 

dengan perjanjian, dia mengatakan demikian karena melihat beban 

kerja yang terkadang berlebihan...” .(Hasil Wawancara dengan 

M.Hutapea ,pekerja tanggal 14 Januari 2013) 

 

Untuk beban  resiko sesuai dengan jabatan apakah sesuai atau tidaknya, 

pekerja Lidia mengatakan pada posisinya saat ini sebagai staff bagian kredit, dan 

bahwa gaji/upah dengan resiko kerja belumlah sepadan, beban kerja terkadang 

terlalu berlebih, yang dimaksud berlebih disini adalah bahwa jam kerja khususnya 

akhir tahun (karena mau tutup buku) sangat berlebihan, hingga pagi dan harus 

masuk kerja lagi besok paginya tetapi untuk penghitungan upah, pekerja hanya 

mendapatkan upah normal saja. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa ketiganya 

memiliki pandangan yang sama tentang gaji yang belum sepadan dengan upah 

yang diterima. 

Ketiga pekerja menjawab bahwa belum memuaskan, dan pada saat peneliti 

bertanya, kira-kira berapa upah yang diinginkan, pekerja menjawab, minimal 2 

juta rupiah atau sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional), ini tentunya 

tidak sesuai dengan upah yang diterima oleh pekerja saat ini yang hanya sebesar 

Rp 1.500.000 sementara UMK Kota Medan sebesar Rp 1.650.000. 

Ketepatan  pembayaran  upah  pekerja mengatakan bahwa terkadang telat, tapi  

kalaupun tepat waktu, pembayarannya bisaanya pada dini hari, sehingga pekerja 

harus bekerja hingga dinihari sampai mendapatkan upah, kalau pada saat tidak 

tepat atau telat,pihak pengurus mengatakan bahwa kredit sedang tidak lancar, 



 

 

 

92 

padahal seharusnya kita (pekerja) tidak mau tahu masalah internal, yang kita mau 

Cuma upah kita dibayar dan kalau perlu jangan dinihari, karena besoknya juga 

kita masih kerja. Peneliti melanjutkan pertnyaan apakah pekerja mendapatkan 

deviden dan apakah itu cukup untuk menambah upah yang didapat selama ini, 

pekerja mengatakan  

”.. kalau untuk deviden tidak ada, yang ada SHU (Sisa Hasil 

Usaha) dan besarannya tergantung investasi kita di Koperasi dan 

itu juga tergantung kebijakan pengurus menegani nominal. Hal 

seperti itu sudah ada sistemnya sendiri.. ”.(Hasil Wawancara 

dengan M.Hutapea ,pekerja tanggal 14 Januari 2013) 

 

Para pekerja telah bekerja ada yang selama satu tahun ada yang dua tahun 

dan ada juga yang sudah 4 tahun di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai, dan 

untuk cuti sendiri mereka pernah mengambil cuti karena alasan pribadi tapi 

upahnya dipotong sekitar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per harinya, makanya 

para pekerja tidak berani mengambil cuti walaupun hal itu diperkenankan di 

perjanjian kerja maksimal 12 (dua belas hari) tapi apabila ada pemotongan upah, 

maka hal itu sama saja merugikan pekerja. 

 Peneliti merasa perlu melakukan obeservasi terhadap pandangan publik 

akan  kinerja pekerja dan pengetahuan public yang dalam hal ini adalah anggota 

koperasi dan kemudian melakukan wawancara terhadap anggota sejumlah 3 (tiga) 

orang diantaranya ibu Suminarti, ibu Wulan dan Bapak Pangaribuan pada tanggal 

14 Januari 2013 hari Senin di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Medan di 

ruang tunggu di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damaipada pukul 16.00- 18.00 

Waktu Indonesia Barat. 
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Anggota di Koperasi ini telah melihat sedikit banyak tentang pekerja dan 

apa yang dikerjakan di dalam koperasi, kemudian dari hal itu peneliti ingin 

memasukkan anggota sebagai responden dalam penelitian ini, untuk anggota 

pertama peneliti bertanya tentang kinerja koperasi terhadap pelayanan kepada 

anggota, dan ketiga anggota menjawab bahwa kinerja pelayanannya lumayan 

memuaskan, tapi perlu ditingkatkan lagi dalam hal keramah tamahannya kepada 

anggota, menurut pengamatan anggota sendiri, apakah pekerja di koperasi ini 

sudah sejahtera atau belum, anggota Pangaribuan mengatakan menurut 

pengamatannya, bahwa pekerja di Koperasi ini cukup sejahtera, karena hal ini 

terlihat dari betahnya pekerja bekerja di koperasi ini. 

Kira-kira yang perlu dilakukan oleh koperasi terhadap pekerjanya agar 

pelayanan dapat lebih ditingkatkan bisa lagi ke arah yang lebih baik, kemudian 

anggota menjawab bahwa hal yang perlu ditingkatkan agar kinerja pekerja agar 

lebih baik adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi pekerja kepada pengurus 

sejauh ini belum ada, jadi mungkin untuk hal itu perlu diperhatikan, agar para 

pekerja bisa menyalurkan hal-hal yang selama ini  ingin disampaikannnya kepada 

pengurus bisa tersampaikan, baik itu berupa saran, kritik ataupun pendapat, karena 

anggota menganggap itu adalah salah satu cara pekerja untuk berkomunikasi 

kepada pengurus secara tidak langsung tapi sangat efektif dengan catatan ada 

follow-up dari pihak pengurus, karena kalau komunikasi dengan cara 

menyalurkan aspirasi dari bawah ke atas secara struktural terhubung dengan baik, 

maka mudah-mudahan kinerja bisa terjaga dan ditingkatkan lagi. 
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Kemudian dilanjutkan dengan deviden atau Sisa Hasil Usaha, apakah 

sudah cocok antara besaran dana yang disimpan atau diinvestasikan dengan SHU 

yang didapat, dan anggota mengatakan bahwa besarannya setahu anggota sudah 

cocok, karena sebelum masuk atau menjadi anggota di koperasi ini, anggota 

terlebih dahulu diberikan pendidikan tentang koperas Kredit (C.U) Rukun Damai 

ini. 

Peneliti kemudian melanjutkan dari sisi pengamatan anggota secara global 

atau keseluruhan, apa yang diketahui peneliti tentang koperasi ini, dan anggota 

menjawab,  

”..yang kuamati para pekerja di koperasi ini kebanyakan 

wanita, sehingga bisaanya cenderung untuk mengobrol dengan 

teman temannya daripada konsentrasi kepada pekerjaannya..” 

.(Hasil Wawancara dengan Suminarti, anggota tanggal 14 Januari 

2013). 

 

 Peneliti merasa perlu melihat dari pihak yang seharusnya berwenang atas 

tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan peneliti melakukan penelitan di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Medan, dan kemudian melakukan wawancara terhadap  Bapak 

Faisal Bahri, Bapak Sitorus dan Ibu Sitanggang pada tanggal 15 Januari 2013 hari 

Selasa di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan di Medan di ruangan Staff pada pukul 

10.00- 11.00 Waktu Indonesia Barat. 

Pada bagian pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti adalah, apakah 

setiap perusahaan atau badan usaha harus mendaftarkan pekerjanya ke Dinas 

Tenaga Kerja, maka informan menjawab, tidak mesti, karena itu hak dari setiap 

perusahaan atau badan usaha, yang didaftarkan adalah jenis pekerjaannya dan 

itupun tidak mutlak, dan itupun tergantung apakah itu outsourcing atau tidak. 
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Peran Dinas Tenaga Kerja terkait pengawasan kepada para pekerja di 

suatu  perusahaan atau badan usaha dan informan menjawab kalau perusahaannya 

mendaftarkan tenaga kerjanya, tentu ada pengawasan berkala yang dilakukan oleh 

disnaker terhadap tenaga kerja dan itu bisaanya ada tim yang turun kelapangan 

untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. 

Sanksi yang akan diberlakukan kepada perusahaan atau Badan Usaha 

apabila badan usaha tidak mendaftarkan perusahaannya ke Disnaker, informan 

menjawab,  

”... untuk hal tersebut bisa saja ada sanksi, tapi sejauh ini, 

tidak ada sanksi yang diberlakukan kepada perusahaan terkait hal 

tersebut, karena itu memang hak dari perusahaan untuk 

mendaftarkan pekerjanya ke dinas tenaga kerja atau tidak, kecuali 

jenis pekerjaannya adalah outsourcing...” (Hasil wawancara dengan 

Disnaker tanggal 15 Januari 2013) 

 

Kemudian peran dinas tenaga kerja dalam hal perjanjian kerja yang dibuat 

oleh perusahaan dengan calon pekerja sendiri adalah, apabila terdaftar, maka 

dinas tenaga kerja akan memantaunya dan membandingkannya dengan Undang-

Undang nomor 13 Tahun 2003, baik dari segi hukum dan humanismenya, karena 

ini terkait dengan banyak aspek di dalam perjanjian itu sendiri, seperti aspek 

pengupahan, jam kerja dan lainnya. 

Untuk penentuan upah sendiri, dinas tenaga kerja ikut peran dalam 

mengawasi pelaksanaan undang-undang tenaga kerja, namun untuk pengupahan 

sendiri sudah ditentukan oleh Dewan Pengupahan, sehingga dinas tenaga kerja 

punya wewenang sebatas membantu mengawasi dan monitoring saja. 

Pengawasan upah minimum atau upah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah terhadap tenaga kerja sejauh ini dilihat oleh dinas tenaga kerja sendiri 
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berjalan cukup baik, karena perusahaan yang mendaftarkan para pekerjanya ke 

dinas tenaga kerja melakukan tugasnya dengan baik dan lancer, informan 

menganggap bahwa pada aspek pngupahan, sejauh ini belum ada kendala yang 

terlalu kelihatan. 

Pengupahan mengalami keterlambatan, maka tindakan yang diambil oleh 

dinas tenaga kerja dalam melindungi hak pekerja adalah mengambil sanksi berupa 

denda kepada perusahaan terkait. 

Maka, peneliti mencapai kesimpulan akan hasil penelitian terhadap 4 

pihak yang telah diwawancara dan dari segi perjanjian sendiri, pekerja 

mendapatkan perjanjian kerja tertulis dari pihak pengurus yang kemudian menurut 

isi dari perjanjian kerja tersebut setelah dianalisa oleh peneliti berdasarkan hasil 

dokumentasi cukup memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana bagian 

pengupahan yang menjadi pokok penelitian telah dituliskan didalamnya 

Pekerja tapi menyatakan bahwa hal tersebut masih belum cukup bagi 

mereka karena mereka sendiri tidak mendapatkan upah yang sesuai standar dari 

upah minimum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kota melalui 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun 2012 

Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2013 per tanggal 26 

Desember 2012. 

Peran dari Dinas Tenaga Kerja juga yang tidak terlalu signifikan dalam hal 

perlindungan tenaga kerja terkait tidak standarnya upah yang diterima oleh 

pekerja juga membuat pekerja merasa tidak bisa menyuarakan keinginannya, 
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karena Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan hasil penelitian tidak bisa 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau badan usaha yang tidak 

mendaftarkan tenaga kerjanya, karena itu merupakan kewenangan dan hak dari 

masing-masing badan usaha. 

Tabel 4.1 

Jumlah Tenaga Kerja 

(Sumber : Diolah dari data hasil Penelitian) 

 

 

 

No

. 
Lokasi 

Pekerja 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Kopdit Pusat Jl. HM Jhoni, Medan  20 25 45 

2 
Jalan Besar Bandar Klipa No.31 B 

Tembung 
8 12 20 

3 
Jalan J.Ginting No.79 Sp.Slayang 

Tuntungan 
7 11 18 

4 Jalan Grilya No.62G Tanjung Morawa 8 10 18 

5 Jalan Pinang Baris No.102C Sunggal 9 11 20 

6 
Jalan K.L Yos Sudarso No.70 KM 15.5 

Belawan 
9 12 21 

7 Jalan Medan No.52 Lubuk Pakam. 8 10 18 

8 Jalan Besar Delitua No.1A Delitua 6 8 14 

Jumlah Tenaga Kerja 174 
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4.1.4 Faktor penghambat dan Faktor Pendukung yang ditemui pada saat               

pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit                    

C.U Rukun Damai serta upaya mengatasi hambatannya 

 

4.1.4.1  Faktor Penghambat dalam pemenuhan upah pekerja sesuai              

             perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

 

Pada prosesnya, tentu saja ada hal yang menjadi faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

di Medan sehingga hal tersebut menjadi topik penelitian peneliti yang kedua, dan 

berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan faktor - faktor yang 

menghambat pemenuhan hak pekerja dalam hal pemberian upah berdasarkan 

perjanijian kerja adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya wawasan pekerja akan hak hak mereka dalam perjanjian 

2. Tidak adanya asuransi untuk pekerja 

3. Pemotongan upah apabila libur atau cuti atau sakit  

 

 

4.1.4.2  Faktor Pendukung dalam pemenuhan upah pekerja sesuai              

              perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

 

 Pada prosesnya, tentu saja ada hal yang menjadi faktor-faktor yang 

mendukung  pelaksanaan perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

di Medan sehingga hal tersebut menjadi topik penelitian peneliti yang kedua, dan 

berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan faktor - faktor yang mendukung 

pemenuhan hak pekerja dalam hal pemberian upah berdasarkan perjanijian kerja 

adalah sebagai berikut : 

1. Biaya tanggungan pekerja apabila sakit menjadi tanggungan koperasi 
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2. Pekerja diberi kebebasan dalam hal mencari tambahan dana dari mencari 

anggota koperasi 

4.1.4.3  Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam  pemenuhan    

            hak untuk upah pekerja. 

 

Penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat diatas tentunya 

mempunyai solusi, sehingga ke depannya, hal-hal seperti ini tidak perlu 

terlaksana lagi dikemudian hari, kemudian peneliti memberikan beberapa 

solusi yang dianggap perlu nantinya untuk proses pemenuhan hak pekerja 

koperasi dalam hal pengupahan yang mengalami beberapa hambatan yang, 

antara lain : 

1. Komunikasi Antara Pihak Pekerja dan Pengurus dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan 

2. Pendaftaran tenaga kerja dan koperasi ke Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrai Kota Medan 

3. Pemberian Asuransi kepada Pekerja. 

4. Peninjauan kembali dalam pembuatan perjanjian kerja 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pelaksanaan perjanjian kerja pada aspek pengupahan di Koperasi 

Kredit (C.U) Rukun Damai ditinjau dari Undang-Undang 

Ketenagakerjaan 

Pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah membahas tentang 

permasalahan yang ada pada pelaksanaan di perjanjian kerja yang dibuat oleh 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Medan yang sebelumnya telah diteliti 

oleh peneliti dan kemudian hasilnya telah dirangkum, berikut adalah unsur-unsur 
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penting yang ada di perjanjian kerja yang ditinjau berdasarkan Undang Undang 

nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kenyataan di lapangan serta  

permasalahan yang timbul pada pelaksanaan perjanjian kerja yang ada di lapangan 

yang telah dirangkum oleh peneliti  

4.2.1.1 Komparasi dan syarat  perjanjian kerja 

  Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, terdapat syarat minimum yang harus tertulis di perjanjian kerja 

antara perusahaan dan calon pekerja, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  adapun syarat itu adalah Nama, 

alamat perusahaan, jenis usaha, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh,jabatan 

atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara Pembayarannya, 

syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. mulai 

dan jangka waktu berlaku Perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja 

dibuat, tandatangan para pihak dalam Perjanjian kerja 

 Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan perjanjian kerja yang ada, 

apakah sudah memuat syarat tersebut dan perjanjian kerja telah sesuai dengan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah memuat hal tersebut, sehingga untuk 

hal ini telah sesuai secara peraturan, dalam pelaksanaanya, sesuai dengan hasil 

penelitian juga tidak ada permasalahan yang terlalu mencolok. 
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4.2.1.2 Tinjauan Perdata Perjanjian Kerja dan Pelaksanaan di Lapangan 

 Perjanjian kerja yang ada di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai juga 

dapat ditinjau dari sisi keperdataannya, karena perjanjian kerja merupakan 

hubungan privat antara pekerja dan pengurus koperasi sebagai pihak-pihak yang 

telah menyepakati klausul dalam perjanjian tersebut. 

 Peneliti telah mendapatkan perjanjian kerja tersebut dan terlebih dahulu 

mengkajinya secara perdata atau meninjaunya berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata BW) dan mendapatkan beberapa poin yang harus 

digunakan dalam pengkajiannya, yaitu : 

4.2.1.2.1  Sahnya perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum  

    Perdata  

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat ketentuan Pasal 1320 KUH  

Perdata,yaitu: 

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok yang dapat dikelompokkan 

menjadi 2 menurut Wirjono Projodikoro, yaitu : 

1. Kelompok syarat subjektif 

Yaitu kelompok syarat yang berhubungan dengan subjeknya. Apabila syarat ini 

tidak terpenuhi maka kontrak dapat dibatalkan. Adapun maksud dapat dibatalkan 
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adalah kontrak tersebut tetap sah sepanjang belum ada pembatalan dari salah satu 

pihak . 

2. Kelompok syarat objektif 

Yaitu kelompok syarat yang berhubungan dengan objeknya. Apabila 

syarat ini tidak terpenuhi maka kontrak batal demi hukum. Adapun yang 

dimaksud batal demi hukum adalah kontrak dianggap tidak ada atau tidak pernah 

terjadi. 

          Bila dikaitkan dengan standar kontrak koperasi, sebagian orang 

beranggapan standar kontrak yang dibuat oleh koperasi tidak memenuhi syarat 

sahnya kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan 

para pihak. Mereka memberikan alasan, tidak ada kesepakatan dalam menentukan 

isi kontrak. Namun sebagian orang juga berpandangan asal telah ada 

penandatangan terhadap kontrak berarti telah lahirlah kontrak atau kata sepakat.  

4.2.1.2.2  Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum yang terjadi pada 

                 Perjanjian Kerja 

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah 

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada 

pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana 

dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau 

pengurus/koperasi. 

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi 

buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang 
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dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pengurus/koperasi tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan 

dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:  

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

Sehubungan dengan dengan pengurus/koperasi yang tidak 

memenuhi prestasinya maka dikatakan pengurus/koperasi tidak memenuhi 

prestasi sama sekali. 

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 

Apabila prestasi pengurus/koperasi masih dapat diharapkan 

pemenuhannya, maka pengurus/koperasi dianggap memenuhi prestasi 

tetapi tidak tepat waktunya. 

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Pengurus/koperasi yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila 

prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka 

pengurus/koperasi dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: 

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
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4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu 

perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan 

dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang 

diperjanjikan. 

Dalam hal bentuk prestasi pengurus/koperasi dalam perjanjian yang 

berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan 

pengurus/koperasi melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat pengurus/koperasi 

berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk 

prestasi pengurus/koperasi yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu 

apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 

KUH Perdata pengurus/koperasi dianggap melakukan wanprestasi dengan 

lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas 

waktunya maka untuk menyatakan seseorang pengurus/koperasi melakukan 

wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari pekerja yang diberikan 

kepada pengurus/koperasi. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari pekerja kepada 

pengurus/koperasi yang berisi ketentuan bahwa pekerja menghendaki pemenuhan 

prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam 

pemberitahuan itu. 

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang 

adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 
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sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini 

menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan”. 

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pengurus/koperasi 

dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Adapun 

bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 

1) Surat perintah 

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara 

lisan kepada pengurus/koperasi kapan selambat-lambatnya dia harus 

berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita” 

2) Akta sejenis 

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. 

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri 

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, pekerja sudah menentukan 

saat adanya wanprestasi. 

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap pengurus/koperasi 

yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk 

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut 

ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. 
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Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang 

pengurus/koperasi melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu 

dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat 

sesuatu, pengurus/koperasi mengakui dirinya wanprestasi. 

Apabila pengurus/koperasi melakukan wanprestasi maka ada beberapa 

sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengurus/koperasi, yaitu: 

1) Membayar kerugian yang diderita pekerja; 

2) Pembatalan perjanjian; 

3) Peralihan resiko; 

4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim. 

 Dalam hal ini berarti pekerja dan pengurus/koperasi adalah pengurus dan 

pekerja koperasi yang sedang terikat dalam perjanjian kerja. 

 Hal-hal diatas adalah penjelasan mengenai wanprestasi dan akibat 

hukumnya, dan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Medan, maka yang menjadi masalah 

dalam ke-perdata-annya adalah dalam hal pelaksanaan, karena dari segi perjanjian 

apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian 

syah, tapi melihat pelaksanaan yang ada, maka ada terjadi wanprestasi di 

dalamnya. 
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Wanprestasi dari perjanjian adalah dipenuhi tapi terlambat, dalam hal ini 

adalah pembayaran upah, karena sebelum menandatangani perjanjian, pekerja 

diberitahu terlebih dahulu penanggalan upah yang akan dibayarkan, dan hal itu 

juga termasuk perjanjian secara lisan yang memang sudah disepekati kedua belah 

pihak, tapi pada pelaksanaan di lapangan, bahwa hal tersebut sering telat dan 

dibayarkan dini hari, seolah-olah memaksakan jam lembur bagi pekerja namun, 

tidak dihitung upah lembur. 

 Untuk hal-hal yang terjadi semacam itu, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa pekerja berhak untuk mengajukan somasi ataupun surat peringatan kepada 

koperasi secara perdata atau dalam hal tenaga kerja boleh mengajukannya ke 

Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk diberi tindakan langsung. 

4.2.1.4  Hak dan Kewajiban Pekerja 

 Perjanjian kerja seharusnya memuat hak dan kewajiban pekerja sesuai 

dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 54 yang menyatakan harus memuat hal tersebut, sehingga 

pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa saja yang menjadi hak 

mereka, untuk perjanjian kerja, peneliti telah meninjau dengan Undang-Undag 

dan sesuai, Perjanjian Kerja anatar Pekerja dan Koperasi telah memuat hak dan 

kewajiban pekerja dan telah tertulis secara detail di dalamnya 

 Kenyataan di lapangan cukup sesuai walaupun dari segi analisis 

perjanjian, peneliti melihat bahwa beban kerja masih terlalu banyak, dan hak 

pekerja terkait dengan penjagaan pekerja wanita sesuai dengan Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2013 mengenai jam kerja malam apabila terjadi lembur tidak 

terlaksana, tapi sejauh ini hal itu masih bisa dikomunikasikan dengan pihak 

pengurus Koperasi, sehingga tidak menimbulkan masalah yang terlalu besar. 

4.2.1.5 Masa Percobaan / Magang 

 Bahwa sesuai dengan pasal 60 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, ,masa percobaan atau magang pekerja telah diatur dan 

harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang mempunyai 

pekerja dan hal itu juga tercantum di perjanjian kerja antara Koperasi Kredit (C.U) 

Rukun Damai di Medan dengan pekerja, tapi di perjanjian kerja tidak diatur 

berapa upah yang diterima oleh pekerja berserta jam kerjanya. 

 Pada masa magang atau percobaan, pekerja hanya diatur selama 3 (tiga) 

bulan dan pada masa itu pekerja diawasi langsung oleh manager. Sementara itu 

menurut undang-undang, untuk upah sendiri, badan usaha tidak boleh membayar 

upah dibawah upah minimum yang ditetapkan, namun selama ini upah yang 

diberikan masih dibawah upah yang ditetapkan. 

 Hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi peneliti, karena peneliti juga 

membandingkan dengan tradisi pada saat magang, memang upah pekerja belum 

diterima sepenuhnya, apabila dirata-ratakan, upah pekerja koperasi pada saat 

magang sama dengan upah pekerja magang yang lain. 
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 Peraturan dan perjanjian kerja tidak terlalu sesuai, tapi untuk pelaksanaan 

di lapangan juga tidak ada keluhan dari pekerja untuk masa magang, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa hal ini bukanlah suatu masalah yang muncul. 

4.2.1.6  Jam Kerja yang terlalu panjang  

 Pada Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003 mengatakan bahwa 

waktu kerja yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja adalah 7 jam sehari dan 40 jam 

seminggu untuk 6 hari kerja serta 8 jam sehari serta 40 jam seminggu untuk 5 hari 

kerja, artinya ketentuan yang digunakan untuk pekerja yang ada di Koperasi 

Kredit (C.U) Rukun Damai adalah 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari 

kerja, sehingga hal ini menjadi perhatian peneliti pada saat pelaksanaanya, karena 

pada perjanjian kerja jam kerja telah tertulis di dalam perjanjian kerja, tapi 

berbeda ketika di lapangan. 

 Pekerja setiap hari masuk dan bekerja sampai jam 6 (enam) sore dari jam 8 

(delapan) pagi dan berarti hal tersebut termasuk overtime yang seharusnya 

dihitung lembur oleh perusahaan atau koperasi, namun sesuai dengan keterangan 

dari pekerja sendiri, mereka sering kerja hingga sampai larut malam karena 

memang mengejar target akan permasalahan-permasalahan yang ada pada 

koperasi. 

 Ketika pihak pengurus ditanyakan mengenai hal itu, pengurus hanya 

mengatakan bahwa hal itu terjadi sangat jarang sekali, itupun karena memang 

pada saat akhir tahun karena koperasi memang harus tutup buku sehingga pekerja 
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disuruh ikut membantu pembukuan dan membantu menyelesaikan permasalaan 

yang ada termasuk kredit macet yang selalu terjadi.  

 Para penagih atau yang bisaanya disebut pelacak bisaanya punya jam kerja 

juga, tapi pada saat menjelang Rapat Akhir Tahun, bisaanya pekerja disuruh 

melacak semua anggota yang mengalami kredit macet hingga dini hari, tapi hal 

tersebut tidak dihitung lembur, penagih hanya diberi uang pengganti bensin saja. 

 Batasan waktu lembur sendiri pun telah diatur dalam pasal 78 ayat 1 dan 

ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 

pengusaha atau dalam hal ini pengurus terlebih dahulu telah memperoleh 

persetujuan dari pekerja apabila ingin menambah waktu kerja dan penambahan 

waktu kerja sendiri terbatas hanya 3 jam satu hari dan 14 jam dalam seminggu, 

maka hal itu sudah termasuk lembur. 

 Pekerja memang menyetujui hal tersebut, tapi dengan motif berbeda, 

setelah ditanyakan, pekerja mengatakan bahwa hal tersebut disuruh oleh atasan 

dan mereka hanya mematuhi perintah atasan, mengingat pengetahuan pekerja 

akan hak dan kewajibannya sendiri menurut undang-undang terbatas, maka 

pekerja pun hanya bisa mengikuti permintaan pengurus. 

 Maka, dalam hal waktu kerja peneliti berdasarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa pengurus telah menggunakan jasa pekerja 

terlalu berlebihan dan tidak sesuai aturan. 
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4.2.1.7  Pembayaran Upah yang tidak sesuai 

 Hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti menunjukkan data bahwa 

upah yang diterima pekerja adalah Rp 1.500.000 yang mana hal itu belum sesuai 

dengan Upah Minimum Kota Medan yang sebesar Rp 1.650.000,  dari hal ini 

peneliti melihat dari perjanjian kerja yang ada, bahwa disana  tertulis nominal 

upah yang akan diberikan kepada pekerja. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pengupahan 

yang terdapat dalam pasal 88 ayat 1 mengatakan bahwa Setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, menurut pasal ini, bahwa upah yang layak bagi pekerja adalah hak 

yang harus diberikan kepada pekerja dan hal tersebut telah diukur serta dihutung 

oleh Dewan Pengupahan Kota Medan dan juga sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 

(satu) yang menjelaskan tentang jenis upah yang diberikan oleh perusahaan 

kepada kerjanya sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Kemudian pada ayat 

kedua pada pasal 89 juga menjelaskan bahwa tujuan pengkategorian upah tersebut 

adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup pekerja. 

Untuk upah yang dibayarkan sendiri peneliti berdasarkan hasil wawancara 

mendapat informasi bahwa pengurus sering telat membayar upah sehingga pekerja 

tidak mendapat upah yang sesuai dengan waktu dan juga pada saat pembagian 

upah pengurus sering memberikan upah pada saat dini hari, pekerja harus bekerja 

hingga dini hari baru kemudian bisa mendapat upah mereka. 

Upah yang telat, pengurus menyangkut-pautkan hal ini dengan keadaan 

keuangan koperasi yang katanya memang anggota sedang bermasalah sehingga 
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telat dalam membayar upah pekerja, inilah yang mnejadi alas an dari pihak 

pengurus terhadap pekerja. 

Mengenai hal ini, peneliti juga bertanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Medan, apakah telat membayar kepada pekerja merupakan hal 

yang bisa mendapat sanksi dari pihak yang berwenang, dan Dinas Tenaga Kerja 

Kota Medan mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan sanksi, terlebih 

pekerjanya tidak didaftarkan oleh perusahaan terkait (dalam hal ini Koperasi 

Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan) sehingga tidak bisa mengambil 

tindakan nyata. 

Apabila sudah didaftarkan, maka pihaknya di 3 (tiga) bulan awal akan 

memberikan surat teguran terlebih dahulu kepada perusahaan terkait, namun 

apabila 3 kali ditegur masih juga melakuka keterlambatan pembayaran upah 

berturut-turut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Medan akan melakukan 

penelidikan dan penyidikan terhadap perusahaan tersebut. 

Mengenai penentuan upah sendiri, pihak dari Dinas Tenaga Kerja Kota 

Medan tidak terlibat, karena hal itu seperuhnya weweang dari Dewan Pengupahan 

Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan hanya membantu dalam 

pengawasan pelaksanaannya. Untuk penetapannya sendiri telah ditetapkan oleh 

Gubernur dan tertuang dalam SK (Surat Keputusan) dan telah tertulis standarnya, 

tapi kalau dibawah standar atau tidaknya juga Dinas Tenaga Kerja tidak bisa 

campur tangan, karena memang pendaftaran terletak pada hak dai perusahaan 

tersebut. 
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Tunjangan merupakan faktor penting yang dilihat oleh peneliti, dan dalam 

hal ini koperasi tidak memberikan tunjangan apa-apa, yang dimaksud tunjangan 

disini adalah tunjangan keluarga dan sejenisnya, hanya diberikan uang pengganti 

bensin pada saat bertugas saja, padahl pada pasal 93 hingga pasal 94 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas diatur mengenai 

tunjangan yang memang menjadi hak pekerja. 

Peneliti juga melihat mengenai pemotongan upah yang ada apabila pekerja 

mengalami sakit, pekerja harus dipotong upahnya antara Rp 50.000 – Rp 100.000 

/ hari kalau tidak masuk, padahal secara hak, itu adalah sakit dan seharusnya bisa 

ijin atau cuti sakit, karena memang pekerja mendapatkan hak tersebut, tapi karena 

berlandaskan pemotongan upah, maka pekerja harus berpikir ulang kalaupun sakit 

harus masuk kerja juga. 

Sementara itu, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional memberikan definisi 

pengupahan sebagai berikut : 

 “Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan 

menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.” . 

Dari pengertian diatas mengenai upah ini dapat diartikan bahwa upah 

merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang 

dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang 

dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu 

atau bulan. 



 

 

 

114 

Perjanjian kerja yang menjadi landasan dari teori dan pengertian di atas, 

karena sifatnya lebih simple dan mengerucut, sehingga pemberian dan komponen 

upah pun diatur di dalam pernjanjian kerja. Pada saat ada klausul dalam 

komponen upah tidak dibayar, maka hal tersebut bisa menjadi pelanggaran atas 

perjanjian dan seharusnya yang melanggar mendapat sanksi. Peneliti juga 

mendapat hasil bahwa keterlambatan dalam pembayaran upah itu berarti 

keterlambatan atas apresiasi atas prestasi dari pekerja yang berarti mencederai hak 

mereka seperti teori dari Heidjrachman dan Suad Husnan (1996, 138) mengatakan 

bahwa upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain. 

Tabel 4.2 

Perbandingan antara UMK Kota Medan dan Upah Pekerja Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai 

 

No Tahun UMK Kota Medan 
Upah Pekerja Koperasi CU 

Rukun Damai 

1 2006 Rp 750.000 Rp 500.000 

2 2007 Rp 820.000 Rp 650.000 

3 2008 Rp 918.000 Rp 800.000 

4 2009 Rp 1.020.000 Rp 1.000.000 

5 2010 Rp 1.100.000 Rp 1.000.000 

6 2011 Rp 1.197.000 Rp 1.000.000 

7 2012 Rp 1.285.000 Rp 1.200.000 

8 2013 Rp 1.650.000 Rp 1.500.000 

(Diolah dari Hasil Penelitian) 
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4.2.2    Faktor penghambat dan faktor pendukung  yang ditemui pada saat      

             pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di koperasi kredit     

           C.U Rukun Damai serta upaya untuk mengatasi hambatannya 

 

4.2.2.1  Faktor Penghambat dalam pemenuhan upah pekerja sesuai              

             perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

 

Faktor faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja dalam hal 

pemberian upah berdasarkan perjanijian kerja melalui hasil pengamatan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya wawasan pekerja akan hak hak mereka dalam 

perjanjian 

Pekerja jarang mengetahui secara detail dan komprehensif akan 

hak mereka khususnya pengupahan, karena jenjang pendidikan mereka 

dan wawasan mereka akan pentingnya mengetahui dan memahami 

perjanjian kerja, sehingga hal itu menyebabkan pekerja tidak paham akan 

apa yang diterimanya. 

3. Tidak adanya asuransi untuk pekerja 

Pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan berupa asuransi 

yang mana merupakan hak pekerja, meskipun tidak wajib, tapi pekerja 

berhak mendapatkannya, karena pekerja juga manusia yang bisa sakit 

kapan saja dan tunjangan juga tidak diberikan oleh koperasi, dalam hal ini 

pengurus mengatakan hal tersebut tidak perlu karena koperasi membayar 

biaya rumah sakit apabila pekerja menderita sakit dan dirawat di rumah 

sakit. 

4. Pemotongan upah apabila libur atau cuti atau sakit 
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Pemotongan ini diberlakukan kepada pekerja apabila mereka sakit 

atau libur atau cuti yang diterapkan hariannya yang mebuat pekerja merasa 

keberatan sehingga kalau menderita sakit, pekerja harus masuk kerja 

daripada upahnya dipotong,menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 pasal 93 ayat 2 (dua) mengatakan bahwa upah tetap dibayarkan 

apabila pekerja sakit, maka ini jelas melanggar ketentuan bahwa upah 

dipotong pada saat pekerja sakit.Sementara itu di dalam perjanjian kerja 

hal tersebut tidak ada dituliskan, maka pekerja dalam hal ini merasa 

dirugikan. 

  

4.2.2.2  Faktor Pendukung dalam pemenuhan upah pekerja sesuai              

              perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai 

 

 Faktor-faktor pendukung yang ada dalam pemenuhan upah pekerja di 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan adalah sebagai berikut : 

1. Biaya tanggungan pekerja apabila sakit menjadi tanggungan koperasi 

Pada saat pekerja sakit, maka biaya rumah sakit menjadi 

tanggungan koperasi sepenuhnya, sehingga pekerja tetap merasa 

terlindungi, walaupun pekerja tidak mendapatkan asuransi, tapi 

fungsinya tidak jauh beda dengan asuransi. 

2. Pekerja diberi kebebasan dalam hal mencari tambahan dana dari      

     mencari anggota koperasi 

Pekerja boleh mencari membantu koperasi dalam hal mencari 

anggota baru untuk koperasi, dan pekerja mendapatkan apresiasi 
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atau uang tambahan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka, 

sehingga hal ini bisa menjadi penambah semangat untuk 

produktivitas bagi pekerja. Pekerja juga diberi apresiasi bagi 

mereka yang bisa mengatasi anggota bermasalah dalam kredit 

sehingga jumlah tunggakan kredit macet turun. 

 

 

 

 

4.2.2.3 Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam  pemenuhan      

            hak untuk upah pekerja. 

 

Pemenuhan hak pekerja koperasi dalam hal penguapahan mengalami 

beberapa hambatan yang termasuk dalam faktor penghambat yang telah 

diuraikan diatas, maka peneliti memiliki beberapa upaya yang bisa 

bermanfaat untuk mengatasinya, antara lain : 

1. Komunikasi Antara Pihak Pekerja dan Pengurus dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan 

Untuk mengatasi permasalahn yang terjadi mengenai upah 

yang ada di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai, pertama 

haruslah dilihat dari perjanjian awal terlebih dahulu, sehingga 

pekerja bisa mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, 

dalam hal ini, peneliti melihat dan dianggap perlu bahwa ada 

pihak- pihak yang harus terlibat di dalamnya, yaitu Pekerja, 

Pengurus dan Pihak dari Dinas Tenaga Kerja sebagi mediator 

dan yang bisa mengawasi jalannya Komunikasi atau mediasi 
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dalam membuat perjanjian kerja baku yang nantinya akan 

digunakan seterusnya, karena peneliti menganggap Dinas 

Tenaga Kerja-lah yang paling mengerti Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana 

sebagai induk dari segal peraturan tentang tenaga kerja dan 

juga bisa memberitahukan kepada pengurus bahwa upah yang 

harus dibayar harus sesuai dengan upah minimum yang 

ditetapkan oleh Dewan Pengupahan 

2. Pendaftaran tenaga kerja dan koperasi ke Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrai Kota Medan 

Pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum dari aspek 

apapun, sehingga peneliti mengaggap perlu koperasi 

mendaftarkan tenaga kerjanya dan koperasinya ke Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan agar disnakertrans 

bisa melakukan pengawasan dan control terhadap tenaga kerja, 

maka dalam hal untung ruginya, baik koperasi maupun pekerja 

tetap mendapatkan pengawasan dari jam kerja, upah dan yang 

lainnya. 

3. Pemberian Asuransi kepada Pekerja 

Pekerja harus mendapatkan asuransi yang sepadan 

mengingat beban kerja mereka yang memang besar, sehingga 

memungkinkan untuk mendapatkan hal hal atau musibah yang 

tidak diinginkan, terutama kepada penagih yang memang sifat 
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pekerjaaanya adalah berhadapan langsung dengan anggota 

yang bisaanya bermasalah, pada saat terkena musibah, pihak 

asuransi bisa memberikan pelayanan maksimal, sehingga 

pekerja merasa terlindungi oleh asuransi dan tidak perlu 

khawatir lagi akan melaksanakan pekerjaannya. 

  

4. Peninjauan kembali dalam pembuatan perjanjian kerja 

Hal ini tetntu saja dimaksudkan agar perjanjian kerja 

yang selama ini telah dilaksanakan agar ditinjau kembali pasal 

per pasal dengan melibatkan orang yang ahli dalam hukum 

maupun perjanjian agar bisa memperhatikan kepentingan 

pengurus dan pekerja agar lebih terakomodasi dengan baik, 

sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi di kemudian hari 

atau terjadi wanprestasi atau cidera hukum yang akan 

mengorbankan salah satu pihak. 

 Hal-hal tersebut diatas merupakan hasil penelitian beserta pembahasan dan 

upaya untuk mengatasi pokok permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di 

Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di Kota Medan , sehingga upaya 

mengatasinya dianggap sudah cukup efisien dan memenuhi syarat untuk 

memberikan beban kerja kepada orang-orang yang bekerja pada Koperasi Kredit 

(C.U) Rukun Damai Kota Medan, pekerja juga bisa merasa aman tanpa 

memikirkan bahwa upah mereka masih dibawah minimum dan juga mendapatkan 

pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Setelah melakukan penelitian di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai di 

Kota Medan, maka  telah di bahas hasil penelitian di bab sebelumnya dan 

peneliti sampai kepada simpulan ; 

1. Pelaksanaan perjanjian kerja pada di  Koperasi Kredit (C.U) Rukun 

Damai,telah memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

tapi pada pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yakni diperjanjikan 

berbeda dengan yang dipenuhi atau dilaksanakan, sehingga yang menjadi 

korban dalam hal ini adalah pekerja,  khususnya masalah pengupahan yang 

menimbulkan banyak efek yang membuat pekerja merasa diperas 

tenaganya karena  jam kerja yang terlalu berlebihan dan upah yang banyak 

dipotong apabila pekerja mengambil cuti, pada saat lembur pekerja jarang 

mendapatkan upah lembur, hal ini diketahui pada saat penerimaan upah, 

pekerja tidak melihat adanya penambahan upah akumulasi yang diterima 

pada saat mereka lembur.   

2. Pekerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai mempunyai 

beberapa kelemahan, seperti kurangnya wawasan pekerja akan hukum dan 

perjanjian yang mereka tandatangani, sehingga hal ini menyebabkan 

mereka berada di posisi yang tidak paham akan hak yang diterimanya. 

120 



 

 

 

121 

kemudian juga, tidak adanya asuransi yang diberikan kepada pekerja, 

sehingga membuat pekerja tidak merasa aman dalam bekerja, terlebih lagi 

buat pekerja yang tugas di lapangan sebagai penagih yang tingkat resiko 

kecelakaannya lebih besar, koperasi hanya membayar biaya rumah sakit 

pada sakit berat saja .Adanya kekhawatiran pekerja terhadap pengurus 

apabila mereka inigin mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka serta 

pemotongan upah mereka apabila mereka mengambil cuti. 

  Hal inilah yang menjadi simpulan yang diambil oleh peneliti dalam 

skripsinya tentang pelaksanaan perjanjian kerja sehingga, simpulan yang 

ditarik telah berdasarkan penelitian dan pembahasan terlebih dahulu. 

5.2 Saran 

 1. Untuk pemerintah 

 Diharapkan pemerintah agar lebih peka dalam melakukan fungsi 

control dalam masyarakat pekerja yang mungkin hak-haknya tidak 

sepenuhnya terlindungi dan juga mengawasi pelaksanaan perjanjian 

kerja pada bagian pengupahan apakah sudah sesuai dengan upah 

minimum yang ditetapkan atau tidak, sehingga pekerja bisa 

mendapatkan hak-haknya untuk menuju kesejahteraan pekerja. 

2. Untuk masyarakat 

Masyarakat, khususnya pengurus koperasi agar lebih 

memperhatikan hak hak pekerja dan juga melaksanakan perjanjian kerja 

seperti yang tertulis serta mengatur agar upah pekerja sesuai dengan 
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upah minimum yang diharapkan, untuk pekerja agar memperjelas 

terlebih dahulu status mereka dalam pengupahan dan juga lebih berani 

dalam mempertahankan hak-hak mereka. 

 

3. Untuk civitas akademika 

Setelah adanya penelitian ini diharapkan para civitas akademika 

fakultas hukum mengerti mengenai apa itu perjanjian kerja, koperasi 

dan permasalahan yang ada di dalamnya khususnya pelaksanaan di 

bagian pengupahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

123 

DaftarPustaka 
 

 

Buku 

 

Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi   

             Kelima. Jakarta :Rineka Cipta. Jakarta. 

 

Badrulzaman, Mariam Darus,2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT.  

             Citra Aditya Bakti 

 

-----------------------------------,1980, Perjanjian Baku: Perkembangannya di    

             Indonesia, Bandung :  Alumni. 

 

-----------------------------------, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan   

             Dengan Penjelasan,  Bandung : Alumni. 

 

Djumialdji, F.X, 2005. Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika.  

 

Fakultas Hukum UNNES. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas   

           Hukum. Semarang: Fakutas Hukum UNNES. 
 

Heidjrachman, Suad Husnan.1996, Manajemen Personalia, BPFE: Yogyakarta.. 

 

Lexy J, Moleong.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung :  

            Remaja  Rosda  Karya. 

 

Muhammad , Abdul Kadir, 1982. Hukum Perikatan, Bandung : Penerbit Alumni. 

 

--------------------------------,2000, Hukum Perdata Indonesia, cet ke-3 .Bandung :   

            Citra Aditya  Bakti. 

 

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003. Perikatan Yang Lahir Dari   

            Perjanjian, Jakarta: P. Raja Grafindo Persada. 

 

Patrik, Purwahid. 1988. HukumPerdata II. Undip: Semarang. 

 

Pitoyo, Whimbo SE.,SH.,MBA,2010. Panduan Praktis Hukum  

             Ketenagakerjaan,Jakarta : Visi  Media 

 

Rajagukguk, H.P, 2002.  Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan,  

             Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. 

 

Rusli, Hardijan,2011.Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 

             tentang  Ketenagakerjaan,Bogor : Ghalia Indonesia 

 

Saebani, Beni Ahmad,Drs.,M.Si 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  

             Pustaka Setia 

 



 

 

 

124 

Sudarsono Drs,SH.,M.Si,2010.Koperasi dalam teori dan Praktek, Cetakan 5,  

             Jakarta : Rineka  Cipta 

 

Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. 

 

------------, 2006. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan, Cetakan ketiga,   

            Jakarta: Sinar Grafika 

 

Subekti, R. 2003. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa. 

 

-------------, 1977, Aneka Perjanjian Cetakan Kedua, Alumni, Bandung. 

 

-------------, 1987, Hukum Perjanjian Cetakan keduabelas, PT. Intermasa, Jakarta. 

 

Setiawan, R. 1979.  Pokok-pokok Hukum Perikatan. BinaCipta:Bandung 

 

---------------, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung. 

 

Widayanti,Ninik, Dra,2008. Koperasi Dan Perekonomian Indonesia, Jakarta :  

            Rineka Cipta 

 

Wiryono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.  

 

  

Peraturan  Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun 

2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2013 per 

tanggal 26 Desember 2012. 

 

Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat 

Anggota Tahunan Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai Tahun Buku 2011. 
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LEMBARAN NEGARA 

 

No. 39,2003 TENAGA KERJA. Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja. 
Hubungan Kerja. Pengawasan PHK. Lembaga Pekerja. 
Upah. Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah. (Penjelasan 
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4279) 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2003 

 

TENTANG 

 

KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku 
dan tujuan pembangunan;  
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c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan 
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan; 

 

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 

 

e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan 
ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;  

 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, 
c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.  

 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

  

Dengan persetujuan bersama antara 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. 

BAB I 
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KETENTUAN UMUM 
  

 

Pasal 1 
 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.  

 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat.  

 

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 

 

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

 

5. Pengusaha adalah: 
 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri;  

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

 

6. Perusahaan adalah: 
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 
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7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 

 

8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data 
yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang 
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

 

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu 
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.  

 

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan.  

 

11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan 
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan 
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses 
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 
keterampilan atau keahlian tertentu.  

 

12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan 
tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat mem-
peroleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, 
dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhannya.  

 

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia.  

 

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 
para pihak  

 

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah. 
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16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

 

17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya. 

 

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu 
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. 

 

19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari 
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 

 

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

 

21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.  

 

22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh hanya dalam satu perusahaan.  
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23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat 
buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 

 

24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 

 

25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan  kewajiban 
antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

 

26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 
 

27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 
 

28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 
 

29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 
 

30. 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 perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 
jasa yang telah atau akan dilakukan. 

 

31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau 
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 
sehat. 

 

32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

 

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  
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BAB II 
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 

 

 

Pasal 2 
 

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

  

 

Pasal 3 
 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan 

melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.  

 

 

Pasal 4 
 

 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:  

 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi; 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;  

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  
  

 

 

BAB III 
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 
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Pasal 5 
 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan.  

  

 

Pasal 6 
 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha.  

  

 

 

BAB IV 
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 

 

 

Pasal 7 
 

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan 
kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. 

 

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: 
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 
b. perencanaan tenaga kerja mikro. 
 

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program 
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus 
berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
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Pasal 8 
 

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan 
yang antara lain meliputi:  
a. penduduk dan tenaga kerja;  
b. kesempatan kerja;  
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;  
d. produktivitas tenaga kerja;  
e. hubungan industrial;  
f. kondisi lingkungan kerja;  
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan  
h. jaminan sosial tenaga kerja.  
 

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh 
dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.  

 

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan 
penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

  

 

 

BAB V 
PELATIHAN KERJA 

 

 

Pasal 9 
 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, 

dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, 

produktivitas, dan kesejahteraan.  
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Pasal 10 
 

(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar 
kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  

 

(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang 
mengacu pada standar kompetensi kerja.  

 

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.  
 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

 

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 
 

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan 
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.  

 

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang 
diatur dengan Keputusan Menteri.  

 

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 13 
 

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah 
dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.  

 

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat 
kerja. 

 

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan 
swasta. 

 

  

Pasal 14 
 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia 
atau perorangan. 

 

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.  

 

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.  

 

(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri.  

 

 

Pasal 15 
 

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: 

(a) tersedianya tenaga kepelatihan;  
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(b) adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;  
(c) tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan  
(d) tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan 

kerja. 
 

  

Pasal 16 
 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga 
pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi 
dari lembaga akreditasi.  

 

(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
independen terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri. 

 

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.  

 

 

 

 

 

Pasal 17 
 

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 
kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan 
penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila di dalam pelaksanaannya 
ternyata:  
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9; dan/atau 
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

 

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan 
dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 
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(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja 
hanya dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15. 

 

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak 
memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan. 

 

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan 
program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran 
penyelenggara pelatihan.  

 

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, 
pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan 
Menteri.  

  

 

Pasal 18 
 

(1) 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.  

 

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. 

\ 

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 

 

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional 
sertifikasi profesi yang independen. 

 

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 19 
 

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan 
memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja 
penyandang cacat yang bersangkutan.  
  

 

 

  

 

Pasal 20 
 

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 
ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang 
merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau 
sektor.  

 

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem 
pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

  

 

Pasal 21 
 

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 

 

  

Pasal 22 
 

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara 
peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. 
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(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha 
serta jangka waktu pemagangan. 

 

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta 
berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. 

  

 

Pasal 23 
 

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas 

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 

  

 

Pasal 24 
 

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat 

penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di 

luar wilayah Indonesia. 

  

 

Pasal 25 
 

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin 
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara 
pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Keputusan Menteri.  
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Pasal 26 
 

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus 
memperhatikan: 
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; 
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk 

melaksanakan ibadahnya. 
 

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan 
pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya 
ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).  

  

 

Pasal 27 
 

(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan 
untuk melaksanakan program pemagangan.  

 

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan 
negara.  

  

 

Pasal 28 
 

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan 
serta melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk 
lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.  

 

(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan 
Presiden. 
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Pasal 29 
 

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 
pelatihan kerja dan pemagangan.  

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan 
relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan 
produktivitas.  

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi 
kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.  

  

 

Pasal 30 
 

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.  

 

(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 
jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat 
lintas sektor maupun daerah. 

 

 

(3) Pembentukan, keanggotan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.  

 

 

 

BAB VI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA 

  

 

Pasal 31 
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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 32 
 

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 
obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 

 

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada 
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan 
kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan 
perlindungan hukum.  

 

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 
program nasional dan daerah.  

  

 

Pasal 33 
 

Penempatan tenaga kerja terdiri dari: 

a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan 
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

  

 

Pasal 34 
 

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. 
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Pasal 35 
 

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga 
kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.  

 

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga 
kerja  

 

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan 
tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.  

  

 

Pasal 36 
 

(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan 
tenaga kerja.  

 

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi 
unsur-unsur:  
a. pencari kerja; 
b. lowongan pekerjaan; 
c. informasi pasar kerja; 
d. mekanisme antar kerja; dan 
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja. 
 

(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk 
terwujudnya penempatan tenaga kerja. 

  

 

Pasal 37 
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(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) terdiri dari: 
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; 

dan 
b. lembaga swasta berbadan hukum.  
 

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja 
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

  

 

Pasal 38 
 

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung 
maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan 
pengguna tenaga kerja.  

 

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga 
kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan 
tertentu. 

 

(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.  

  

 

BAB VII 
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

  

 

Pasal 39 
 

(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  
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(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan 
kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  

 

(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor 
diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja.  

 

(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia 
usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan 
masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan 
kesempatan kerja.  

  

 

Pasal 40 
 

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui 
penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan 
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
teknologi tepat guna.  

 

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja 
mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan 
pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong 
terciptanya perluasan kesempatan kerja.  

  

 

Pasal 41 
 

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan 
kesempatan kerja. 

  

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan 
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur 
masyarakat.  
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(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan 
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) 
dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB VIII 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 

 

Pasal 42 
 

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki 
izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

 

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja 
asing.  

 

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku 
bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing 
sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 

 

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan 
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.  

 

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

 

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masa 
kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga 
kerja asing lainnya.  

 
Pasal 43 

 

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana 
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk.  
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(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya memuat keterangan: 
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; 
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur 

organisasi perusahaan yang bersangkutan; 
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan 
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping 

tenaga kerja asing yang dipekerjakan. 
 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi istansi 
pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.  

 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga 
kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 44 
 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan 
dan standar kompetensi yang berlaku.  

 

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 45 
 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: 
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi 
dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan  

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan 
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. 

 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga 
kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 
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Pasal 46 
 

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia 
dan/atau jabatan-jabatan tertentu. 

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri 

  

 

Pasal 47 
 

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing 
yang dipekerjakannya. 

 

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-
jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

 

(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

  

 

Pasal 48 
 

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan 

tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.  
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Pasal 49 
 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan 

Presiden. 

  

 

 

BAB IX 
HUBUNGAN KERJA 

 

 

Pasal 50 
 

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh. 

  

 

Pasal 51 
 

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  
 

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

 

Pasal 52 
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(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. kesepakatan kedua belah pihak; 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 
dibatalkan.  

 

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 
hukum.  

  

 

Pasal 53 
 

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan 

perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.  

  

 

Pasal 54 
 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan;  
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/ buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-
kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 
serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) 
perjanjian kerja. 

  

 

Pasal 55 
 

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetu-

juan para pihak. 

  

 

Pasal 56 
 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.  
 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas: 
a. jangka waktu; atau 
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

  

 

Pasal 57 
 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.  

 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.  
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(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, 
maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

  

 

Pasal 58 
 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya 
masa percobaan kerja. 

 

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang 
disyaratkan batal demi hukum. 

  

 

Pasal 59 
 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 
yang bersifat tetap.  

 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
 

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.  

 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu 
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu 
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berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan.  

 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah 
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian 
kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu 
ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.  

 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat 
(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri.  

 
 

Pasal 60 
 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa perco-
baan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 

  

 

Pasal 61 
 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:  
a. pekerja meninggal dunia;  
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; atau 

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
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(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau bera-
lihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau 
hibah.  

 

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh 
menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam 
perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.  

 

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris 
pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan 
pekerja/buruh.  

 

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  

  

 

Pasal 62 
 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya 

hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi 

kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.  

 

 

Pasal 63 
 

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka 
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  

 

(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- 
kurangnya memuat keterangan:  
a. nama dan alamat pekerja/buruh;  
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b. tanggal mulai bekerja;  
c. jenis pekerjaan; dan  
d. besarnya upah.  

  

Pasal 64 
 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  

  

 

Pasal 65 
 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 
tertulis. 

 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan; 
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.  
 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk 
badan hukum. 

 

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan 
pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  
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(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain 
dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  

 

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu 
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.  

 

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), 
tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.  

 

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (7).  

  

 

Pasal 66 
 

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh 
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau 
kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi.  

 

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh;  
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh; dan 

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa 
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pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 

 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status 
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi pekerjaan.  

  

 

BAB X 
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN 

 

Bagian Kesatu 
Perlindungan 

 

Paragraf 1 

Penyandang Cacat 
 

  

Pasal 67 
 

(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.  

 

 

Paragraf 2 
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Anak 
 

 

Pasal 68 
 

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.  
  

 

Pasal 69 
 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi 
anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 

 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. izin tertulis dari orang tua atau wali; 
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 
e. keselamatan dan kesehatan kerja; 
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan 
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f , g 
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.  

  

 

Pasal 70 
 

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian 
dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
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(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat 
belas) tahun. 

 

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
syarat: 
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta 

bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan  
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  

  

 

Pasal 71 
 

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan 
minatnya.  

 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi syarat: 
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan 
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan waktu sekolah. 
 

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan 
minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 72 
 

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, 

maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh 

dewasa.  

  

 

Pasal 73 
 



 

 

 

160 

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya.  

 

 

Pasal 74 
 

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk.  

 

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan 

anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau 
perjudian; 

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan 
anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau  

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 
moral anak. 

 

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 
moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 75 
 

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang 
bekerja di luar hubungan kerja.  

 

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

  

 

Paragraf 3 
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Perempuan 
 

 

Pasal 76 
 

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) 
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.  

 

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 
07.00.  

 

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 
23.00 s.d. pukul 07.00 wajib:  
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
 

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 
05.00.  

 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 

 

 

Paragraf 4 

Waktu Kerja 
 

Pasal 77 
 

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
 

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
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  
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b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

 

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

 

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 78 
 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 
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. 
 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.  

 

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

 

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 79 
 

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 
 

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 
tidak termasuk jam kerja;  
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b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; dan 

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 
pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun 
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 
(enam) tahun.  

 

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.  

 

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya 
berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.  

 

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri.  

  

 

Pasal 80 
 

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.  

  

 

Pasal 81 
 

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama 
dan kedua pada waktu haid.  

 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  
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Pasal 82 
 

(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 83 
 

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi 

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan 

selama waktu kerja. 

  

 

Pasal 84 
 

Setiap 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 85 
 

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 
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(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari 
libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau 
dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 
kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.  

 

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan 
pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar 
upah kerja lembur.  

 

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

 

Paragraf 5 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 

 

Pasal 86 
 

(1) Setiap pekerja/buruh 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. 
 

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas 
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.  

 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

 

Pasal 87 
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(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.  

 

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

 

 

Bagian Kedua 

Pengupahan 
 

 

Pasal 88 
 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.  

 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi:  
a. upah minimum;  
b. upah kerja lembur;  
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  
f. bentuk dan cara pembayaran upah;  
g. denda dan potongan upah;  
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
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Pasal 89 
 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 
dapat terdiri atas:  
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 
 

 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak. 

 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 
Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

 

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

  

 

Pasal 90 
 

(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 91 
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(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh 
lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah 
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan 
tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah 
pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

 

Pasal 92 
 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan 
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.  

 

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan 
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

 

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

  

 

Pasal 93 
 

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan 
pengusaha wajib membayar upah apabila:  

 

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan 
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan 
atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu 
atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah 
meninggal dunia;  
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d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban terhadap negara;  

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 
ibadah yang diperintahkan agamanya; 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 
maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;  
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan  
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
 

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:  
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari 

upah; 
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) 

dari upah; 
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari 

upah; dan 
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
 

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:  
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;  
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 

(dua) hari;  
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, 

dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan  
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 

selama 1 (satu) hari.  
 

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.  

  

 

 

Pasal 94 
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Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka 

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % ( tujuh puluh lima perseratus ) dari 

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 

  

 

Pasal 95 
 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 
kelalaiannya dapat dikenakan denda.  

 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan 
persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.  

 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau 
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.  

 

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 
pembayarannya. 

  

 

Pasal 96 
 

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul 

dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 

(dua) tahun sejak timbulnya hak.  

 

  

Pasal 97 
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Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan 
hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan 
pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 

 

Pasal 98 
 

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan 
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk 
pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan 
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.  

 

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat 
buruh, perguruan tinggi, dan pakar.  

 

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan 
Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ 
Walikota.  

 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata 
kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
diatur dengan Keputusan Presiden.  

  

 

Bagian Ketiga 

Kesejahteraan 
 

 

Pasal 99 
 

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja.  
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(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

 

Pasal 100 
 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.  

 

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan 
ukuran kemampuan perusahaan. 

 

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai 
dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

  

 

Pasal 101 
 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi 
pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.  

 

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan 
mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB XI 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

 

Pasal 102 
 

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 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, mengembangkan 
usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan 
pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.  

  

 

Pasal 103 
 

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:  

a. serikat pekerja/serikat buruh;  
b. organisasi pengusaha;  
c. lembaga kerja sama bipartit;  
d. lembaga kerja sama tripartit;  
e. peraturan perusahaan;  
f. perjanjian kerja bersama;  
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan  
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  
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Bagian Kedua 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

 

 

Pasal 104 
 

(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 
pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga 
serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.  

  

Bagian Ketiga 

Organisasi Pengusaha 
 

 

Pasal 105 
 

(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi 
pengusaha.  

 

(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
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Bagian Keempat 

Lembaga Kerja Sama Bipartit 
 

Pasal 106 
 

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh 
atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.  

 

(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di 
perusahaan.  

 

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang 
ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 

 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan 
lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Bagian Kelima 

Lembaga Kerja Sama Tripartit 
 

Pasal 107 
 

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan 
pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan 
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.  

 

(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari:  
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan  



 

 

 

176 

b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota. 

  

(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, 
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.  

 

(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

  

 

Bagian Keenam 

Peraturan Perusahaan 
 

Pasal 108 
 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku 
setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

 

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja 
bersama.  

 

 

  

 

Pasal 109 
 

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari 

pengusaha yang bersangkutan.  
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Pasal 110 

 

(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan 
pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.  

 

(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat 
pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.  

 

(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat 
pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili 
kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 111 
 

(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:  
a. hak dan kewajiban pengusaha;  
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;  
c. syarat kerja;  
d. tata tertib perusahaan; dan  
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.  
 

(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib 
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.  

 

(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ 
serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian 
kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.  

 

(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan 
perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.  
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Pasal 112 
 

(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan 
perusahaan diterima.  

 

(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan 
perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka 
peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.  

 

(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai 
perbaikan peraturan perusahaan. 

 

(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang 
telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

  

 

Pasal 113 
 

(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya 
hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil 
pekerja/buruh. 

 

(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  
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Pasal 114 
 

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan 

naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.  

  

 

Pasal 115 
 

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan 

perusahaan diatur dengan Keputusan Menteri.  

  

 

Bagian Ketujuh 

Perjanjian Kerja Bersama 
 

Pasal 116 
 

(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau 
beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha 
atau beberapa pengusaha.  

 

(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan secara musyawarah.  

 

(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa 
Indonesia.  

 

(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak 
menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut 
harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah 
tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  
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Pasal 117 
 

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak 

mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  

  

 

Pasal 118 
 

Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama 

yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.  

  

 

Pasal 119 
 

(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat 
buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili 
pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama 
dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima 
puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang 
bersangkutan. 

 

(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat 
buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah 
anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat 
mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila 
serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan 
lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di 
perusahaan melalui pemungutan suara.  
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(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai 
maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan 
kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan 
pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 
dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2). 

  

 

Pasal 120 
 

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat 
pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan 
perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% 
(lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan 
tersebut.  

 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, 
maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai 
jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah 
pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan 
dengan pengusaha.  

 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) 
tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim 
perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan 
jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. 

  

 

 

Pasal 121 
 

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.  
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Pasal 122 
 

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) 

diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan 

pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha. 

  

 

Pasal 123 
 

(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.  
 

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan 
kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

 

(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai 
paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama 
yang sedang berlaku.  

 

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai 
kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap 
berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.  

 
Pasal 124 

 

(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat:  
a. hak dan kewajiban pengusaha; 
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang 
berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.  

  

 

Pasal 125 
 

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja 

bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. 

 

  

Pasal 126 
 

(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. 

  

 

Pasal 127 
 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh 
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. 

 

(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan 
dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah 
ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.  
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Pasal 128 
 

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam 

perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam 

perjanjian kerja bersama.  

  

 

Pasal 129 
 

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan 
perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat 
pekerja/serikat buruh. 

 

(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan 
perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka 
ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah 
dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.  

 

 

Pasal 130 
 

(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya 
akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya 
terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau 
pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan 
ketentuan dalam Pasal 119.  

 

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya 
akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat 
lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), 
maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama 
dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima 
puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-
sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja 
bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.  
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(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya 
akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat 
lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satupun serikat 
pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), 
maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama 
dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).  

  

 

Pasal 131 
 

(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan 
kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.  

 

(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing 
perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja 
bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih 
menguntungkan pekerja/buruh.  

 

(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan 
yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum 
mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut 
berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.  

  

 

Pasal 132 
 

(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.  

 

(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat 
perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  
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Pasal 133 
 

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, 

perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan 

Menteri.  

  

 

Pasal 134 
 

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 

pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

  

 

Pasal 135 
 

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, 

pengusaha, dan pemerintah.  

 

Bagian Kedelapan 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 

Paragraf 1 

Perselisihan Hubungan Industrial 
 

 

Pasal 136 
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(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.  

  

 

Paragraf 2 

Mogok Kerja 
 

 

Pasal 137 
 

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

dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.  

  

 

Pasal 138 
 

(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud 
mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja 
berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.  

 

(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.  

  

 

Pasal 139 
 



 

 

 

188 

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan 

yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya 

membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga 

tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan 

orang lain. 

  

 

Pasal 140 
 

(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) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat: 

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; 
b. tempat mogok kerja; 
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan 
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan 

sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab 
mogok kerja. 

 

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan 

pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung 

jawab mogok kerja. 

 

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, 
pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: 

 

a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan 

proses produksi; atau 

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di 

lokasi perusahaan.  
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Pasal 141 
 

(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat 
pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib 
memberikan tanda terima. 

 

(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang 
menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan 
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 

 

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani 
oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sebagai saksi. 

 

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang 
menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 

 

(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha 
dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, 
mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau 
dihentikan sama sekali. 

  

 

Pasal 142 
 

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. 

 

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 143 
 

(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan 
secara sah, tertib, dan damai. 

 

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap 
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan 
mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

 

Pasal 144 
 

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang: 

 

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari 
luar perusahaan; atau 

 

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada 
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan 
sesudah melakukan mogok kerja. 

  

 

Pasal 145 
 

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam 

melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh 

pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.  
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Paragraf 3 

Penutupan Perusahaan (lock-out) 
 

 

Pasal 146 
 

(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk 
menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan 
pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.  

 

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) 
sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari 
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. 

 

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 

  

 

Pasal 147 
 

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-

perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang 

membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan 

jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga 

listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.  

  

Pasal 148 
 

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh 
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 
sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan. 
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(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan 

(lock out); dan 
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out). 
 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.  

  

 

Pasal 149 
 

(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara 
langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti 
penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.  

 

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung 
menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan 
perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan merundingkannya 
dengan para pihak yang berselisih.  

 

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani 
oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan sebagai saksi. 

 

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang 
menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

 

(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat 
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. 
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(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
diperlukan apabila: 
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur 

mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;  
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan 

normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

  

 

 

BAB XII 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

 

Pasal 150 
 

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini 

meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan 

usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

  

 

Pasal 151 
 

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja. 

 

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja 
tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib 
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
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(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar 
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

  

 

Pasal 152 
 

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis 
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai 
alasan yang menjadi dasarnya.  

 

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima 
oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah 
dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).  

 

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat 
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika 
ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, 
tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.  

 

 

Pasal 153 
 

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus; 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;  
d. pekerja/buruh menikah;  
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya; 
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja 
bersama; 
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g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana 
kejahatan; 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 
atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 
yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

 

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib 
mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. 

  

 

 

Pasal 154 
 

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan 

dalam hal: 

 

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;  

 

b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas 
kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, 
berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu 
untuk pertama kali;  

 

c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan; atau 

 

d. pekerja/buruh meninggal dunia. 
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Pasal 155 
 

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. 

  

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan segala kewajibannya. 

 

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada 
pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan 
tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima 
pekerja/buruh. 

  

 
 

Pasal 156 
 

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima.  

 

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit sebagai berikut:  
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 

(dua) bulan upah; 
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 

(tiga) bulan upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat) bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 

(lima) bulan upah;  
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 

(enam) bulan upah;  
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 

(tujuh) bulan upah. 
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h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 
8 (delapan) bulan upah; 

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 
 

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 

(dua) bulan upah; 
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; 
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) 

tahun, 4 (empat) bulan upah; 
d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 

belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 

belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 

(duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
g. masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 

(duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 
h. masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan 

upah.  
 

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat 

dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 

15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;  

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama. 

 

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan 
masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

  

 

Pasal 157 
 

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, 
uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya 
diterima yang tertunda, terdiri atas: 
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a. upah pokok; 
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 

kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari 
catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang 
apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai 
upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus 
dibayar oleh pekerja/buruh. 

 

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan 
harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan 
sehari.  

 

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 
hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama 
dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, 
dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi 
atau kabupaten/kota.  

 

(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya 
didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung 
dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. 

  

Pasal 158 
 

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai 
berikut:  
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 

milik perusahaan; 
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan; 
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau 

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
kerja; 

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman 

sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan;  

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 
pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;  
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i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau 

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

 

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung 
dengan bukti sebagai berikut: 
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;  
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau 
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

 

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian 
hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4). 

 

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan 
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain 
uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan  Pasal 156 ayat (4) diberikan 
uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

 

 

Pasal 159 
 

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

 

 

Pasal 160 
 

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga 
melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka 
pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan 
kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
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a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) 
dari upah; 

b. untuk 2 (dua)orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) 
dari upah; 

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) 
dari upah; 

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh 
perseratus) dari upah. 

 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 
(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh 
pihak yang berwajib.  

 

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan 
sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).  

 

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) 
bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh 
dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan 
pekerja/buruh kembali.  

 

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) 
bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  

 

(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 
(5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

 

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 
(5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 

 

 

Pasal 161 
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(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, 
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, 
dan ketiga secara berturut-turut. 

 

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing 
berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  

 

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 
1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

  

 

Pasal 162 
 

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

 

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang 
tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, 
selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 
diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

 

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus memenuhi syarat: 
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;  
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan  
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran 

diri.  
 

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan 
sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial.  
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Pasal 163 
 

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, 
atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 
perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 

 

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan 
perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di 
perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 
sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 

  

 

Pasal 164 
 

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan 
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau 
keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak 
atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang 
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

 

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit 
oleh akuntan publik.  

 

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 
(dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force 
majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan 
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4).  
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Pasal 165 
 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 

pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 

masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

  

Pasal 166 
 

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, 

kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama 

dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 

(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 

(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

  

 

Pasal 167 
 

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah 
mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar 
penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang 
pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa 
kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

 

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus 
dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih 
kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka 
selisihnya dibayar oleh pengusaha. 
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(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program 
pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, 
maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang 
premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.  

 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 

 

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka 
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 
2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

 

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas 
jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 

Pasal 168 
 

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-
turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah 
dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis 
dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.  

 

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh 
masuk bekerja.  

 

(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya 
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama. 
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Pasal 169 
 

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja 
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal 
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar 

yang diperjanjikan; atau 
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, 

kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut 
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. 

 

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4). 

 

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 
tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (3). 

Pasal 170 
 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 

ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, 

dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan 

pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang 

seharusnya diterima.  

  

 



 

 

 

206 

Pasal 171 
 

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 

162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan 

hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 

1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. 

  

 

Pasal 172 
 

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 

batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan 

diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 

pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

  

 

 

BAB XIII 
PEMBINAAN 

 

 
Pasal 173 

 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang 
berhubungan dengan ketenagakerjaan.  
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan 
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi 
terkait.  

 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), 
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.  

  

 

Pasal 174 
 

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, 

serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja 

sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 175 
 

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga 
yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.  

 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam 
bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.  

  

 

 

BAB XIV 
PENGAWASAN 

 

 

Pasal 176 
 

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  
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Pasal 177 
 

Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 

ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

  

 

 

Pasal 178 
 

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada 
instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota.  

 

(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.  

  

 

Pasal 179 
 

(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada 
Menteri.  

 

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  
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Pasal 180 
 

 Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta 

wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  

 

Pasal 181 
 

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 wajib: 

a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; 
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya. 
  

 

 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

 

 

Pasal 182 
 

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada 
pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 

tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana di bidang ketenagakerjaan;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  
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d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;  

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan;  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan  

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 

 

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 

 

 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Bagian Pertama 

Ketentuan Pidana 
 

 

Pasal 183 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.  

 
 

Pasal 184 
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(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 
ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta 
rupiah). 

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.  

  

 

Pasal 185 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 
90 ayat (1), Pasal 143,  dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan 
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.  

  

 

Pasal 186 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah). 

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana pelanggaran. 
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Pasal 187 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat 
(2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat 
(3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana pelanggaran.  

  

 

Pasal 188 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 
ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi 
pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana pelanggaran.  

  

Pasal 189 
 

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan 

kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada 

tenaga kerja atau pekerja/buruh. 

  

 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 
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Pasal 190 
 

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 
6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), 
Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  

 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 
a. teguran;  
b. peringatan tertulis; 
c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; 
e. pembatalan persetujuan; 
f. pembatalan pendaftaran; 
g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; 
h. pencabutan ijin.  
 

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.  

  

 

 

BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 191 
 

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang 
baru berdasarkan Undang-undang ini.  
  

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 192 
 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:  

 

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan 
Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); 

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja 
Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); 

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan Orang 
Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-
kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); 

5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari 
Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); 

6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak 
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya 
Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk 
Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2); 

8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan 
Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a); 

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 ); 

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2270); 

11. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan 
Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan 
Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);  

12. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); 

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042). 
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dinyatakan tidak berlaku lagi.  

  

Pasal 193 
 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

  

 

 

 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 25 Maret 2003 

 

PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

 

 

MEGAWATI 

SOEKARNOPUTRI 
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Maret 2003 

 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

. 

 

BAMBANG KESOWO 
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TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA RI 

 

No. 4279 TENAGA KERJA. Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja. Hubungan 

Kerja. Pengawasan PHK. Lembaga Pekerja. Upah. Pemerintah 

Pusat. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) 

 

P E N J E L A S A N 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2003 

 

TENTANG 

 

KETENAGAKERJAAN 

  

I. UMUM 

 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya  dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga 

kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, 

baik materiil maupun spiritual. 
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Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga 

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan 

pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi 

yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 

 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. 

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, 

sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan 

pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan 

yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan 

sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 

Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan 

tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 

 

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 

ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan 

dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang 

dituangkan dalam TAP MPR NO. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam 

bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama 

dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di 

tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari 

seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun 

negara Indonesia yang dicita-citakan. 

 

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang 

berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, 

menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam 

pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang 

menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa 

yang akan datang. 
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Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 

 

 Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan 
Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8); 

 

 Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan 
Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 
Nomor 647); 

 

 Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang 
Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 

 

 Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur 
Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 
Nomor 208); 

 

 Ordonansi tentang Pemulangan Buruh  yang Diterima atau Dikerahkan 
Dari Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1939 Nomor 545); 

 

 Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak 
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); 

 

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya 
Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia 
untuk  Seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun  1951 Nomor 2); 

 

 Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan 
antara Serikat Buruh dan Majikan  (Lembaran Negara Tahun 1954 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor  598 a); 

 

 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga 
Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8); 

 

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2270); 
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 Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan 
Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan 
dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); 

 

 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok  mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 

 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3702); 

 

 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3791); dan 

 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042). 

 

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut 

dan diganti dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang 

masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung 

dalam Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang  

telah  dicabut masih  tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru 

sebagai pengganti. 

 

Undang-undang ini di samping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai 

lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk 

menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan 

bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998. 
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Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi 

manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar 

International Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 

(empat) kelompok  yaitu: 

 Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98); 

 Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100, dan No. 111); 

 Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29, dan No. 105); dan 

 Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 ). 
 

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di 

tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi 

dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar 

tersebut, maka Undang-undang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula 

mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar 

tersebut. 

 

Undang-undang ini antara lain memuat: 

 

 Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; 
 

 Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; 
 

 Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan 
pekerja/buruh; 

 

 Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna 
meningkatkan produktivitas  kerja dan produktivitas perusahaan. 

 

 Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan 
tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada 
pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam 
upaya perluasan kesempatan kerja; 
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 Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi 
yang diperlukan; 

 

 Pembinaan hubungan  industrial yang sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang 
harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi; 

 

 Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk  
perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja 
sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial; 

 

 Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar 
pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan 
keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi 
pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta 
perlindungan tentang upah, kesejahteraan,  dan jaminan  sosial tenaga 
kerja; 

 

 Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

  

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas 

  

Pasal 2 
Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka  
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, 
pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan 
manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, 
dan merata baik materiil maupun spiritual. 
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Pasal 3 
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai 
dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi 
Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan 
ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan 
dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 
pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan 
dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang 
saling mendukung. 

  

 

Pasal 4 
Huruf a 

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja 
merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat 
memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga 
kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan 
pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia 
dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan 
Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaannya. 
 

Huruf b 

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan 
kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi 
seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan 
penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat 
mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
  

Pasal 5 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan  yang sama 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik 
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 
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bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 
penyandang cacat. 

  

Pasal 6 
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, 
dan aliran politik. 

 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan 
oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan 
perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. 
 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja 

makro  adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat  

pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan 

produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi 

atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun 

sektoral sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas 

kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja 

mikro adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu 

instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta 

dalam rangka meningkatkan pendayagunaan 

tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk 

mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada 

instansi atau  perusahaan yang bersangkutan. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 8 
Ayat (1) 

Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai 
dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja  
nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau 
kabupaten/kota. 

 

 
Ayat (2) 

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi 
swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup 
perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya 
masyarakat  di pusat,  provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

  

Pasal 9 
Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal 
ini adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena 
terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja. 

  

Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh 
Menteri dengan mengikutsertakan sektor terkait. 

 

Ayat (3) 
Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat 
dasar, terampil, dan ahli. 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

  

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Ayat (1) 

Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh 

karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan 

pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. 

 

Ayat (2) 

Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi 

diwajibkan bagi pengusaha karena perusahaan yang akan 

memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh. 

 

Ayat (3) 

Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan 

serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak 

mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan. 

  

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga 
termasuk pelatihan kerja perusahaan. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
  

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan 
informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana 
pelatihan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara 
optimal. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
  

Pasal 15 
Cukup jelas. 

  

Pasal 16 

Cukup jelas. 
  

Pasal 17 
Cukup jelas. 

  

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat 
kompetensi  yang dilakukan secara sistematis dan obyektif 
melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar 
kompetensi nasional dan/atau internasional. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 
  

Pasal 19 

Cukup jelas. 
  

Pasal 20 

Ayat (1) 

Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan 
keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara 
lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga 
kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan 
adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan 
sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di 
instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat 
dimanfaatkan secara optimal. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
  

Pasal 21 

Cukup jelas. 
  

Pasal 22 
Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang 

saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir 

program. 

 

Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa 

peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai 

pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan. 
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Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati 

perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program 

pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan. 

 

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan 

uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta 

pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan 

instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

 

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka 

waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan. 

 

Ayat (3) 

Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang 

bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur 

dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

  

Pasal 23 

Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk 
dan/atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat 
umum, atau dilakukan  oleh perusahaan yang bersangkutan bila 
programnya bersifat khusus. 

  

Pasal 24 

Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
  

Pasal 26 
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Cukup jelas. 
  

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat 

ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan ahli 

pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las spesialis 

dalam air. 

 

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya 

untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan 

industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budi daya 

tanaman dengan kultur jaringan. 

 

Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk 

menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan 

melaksanakan program pemagangan seperti keahlian 

membuat alat-alat pertanian modern. 

  

Pasal 28 

Cukup jelas. 
  

Pasal 29 

Cukup jelas. 
  

Pasal 30 

Cukup jelas. 
  

Pasal 31 
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Cukup jelas. 
  

Pasal 32 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan terbuka  adalah pemberian informasi 

kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, 

besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk 

melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya 

perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan. 

 

Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas 

memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih 

tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa 

untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak 

dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang 

ditawarkan. 

 

Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar 

menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja 

sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang 

dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum 

dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. 

 

Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan 

tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja 

dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, 

agama, dan aliran politik. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan 
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pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian 

pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar 

dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan 

daerah. 

  

Pasal 33 

Cukup jelas. 
  

Pasal 34 

Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di 

luar negeri diundangkan maka segala peraturan perundangan 

yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap 

berlaku. 

  

 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam 

negeri. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 36 

Cukup jelas. 
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Pasal 37 

Ayat (1) 

Huruf a 

Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung jawab 

di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah 

ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 38 

Cukup jelas. 
  

Pasal 39 

Cukup jelas. 
  

Pasal 40 

Cukup jelas. 
  

Pasal 41 

Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas 

sektoral, maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor 

yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar kebijakan 

nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasinya 

secara terkoordinasi. 

  

Pasal 42 
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Ayat (1) 

Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga 

negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja 

warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam 

rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara 

optimal. 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 43 
Ayat (1) 

Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing 

merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA). 

 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini 

adalah badan-badan internasional yang tidak mencari 

keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, 

atau UNICEF. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 44 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi 

yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing 

antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang 

tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Huruf a 

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak 

secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan 

tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan 

tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih 

keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat 

memiliki kemampuan sehingga pada waktunya 
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diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang 

didampinginya. 

 

Huruf b 

Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja 

tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri 

maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia 

untuk berlatih di luar negeri. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 46 

Cukup jelas. 
  

Pasal 47 

Ayat (1) 

Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam 

rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 

Cukup jelas. 
  

Pasal 49 

Cukup jelas. 
  

Pasal 50 

Cukup jelas. 
  

Pasal 51 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun 

melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan 

perjanjian kerja secara lisan. 

 

Ayat (2) 

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja 

antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut. 

  

Pasal 52 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan 

adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut 
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hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja 

anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua 

atau walinya. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 53 

Cukup jelas. 
  

Pasal 54 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan pada ayat 

ini adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian 

kerja baik kualitas maupun  kuantitas tidak boleh lebih rendah 
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dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 55 

Cukup jelas. 
  

Pasal 56 

Cukup jelas. 
  

Pasal 57 

Cukup jelas. 
  

Pasal 58 

Cukup jelas. 
  

 

 

 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di bidang 

ketenagakerjaan. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam 

ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak 
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terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian 

dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau 

pekerjaan yang bukan musiman. 

 

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak 

tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila 

pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak 

terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian 

dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau 

pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu 

maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman 

yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi 

obyek perjanjian kerja waktu tertentu. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (8) 
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Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam 

perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara 

lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan 

kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam 

surat pengangkatan. Dalam hal  tidak dicantumkan dalam 

perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka 

ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 61 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Huruf d 

Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, 

kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik 

dan menguntungkan pekerja/buruh yang bersangkutan. 

  

Pasal 62 

Cukup jelas. 
  

Pasal 63 

Cukup jelas. 
  

Pasal 64 

Cukup jelas. 
  

Pasal 65 

Cukup jelas. 
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Pasal 66 

Ayat (1) 

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha 

pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu 

tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

 

Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah 

kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core 

business) suatu perusahaan. 

 

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan 

(cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi 

pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman 

(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di 

pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan 

angkutan pekerja/buruh. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat 

kerja maupun penyelesaian perselisihan antara 

penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai 

dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan 

kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan 

yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di 

perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh. 

 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 67 

Ayat (1) 

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya 

penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat 

pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat 

kecacatannya. 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 68 
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Cukup jelas. 
  

Pasal 69 

Cukup jelas. 
  

Pasal 70 

Cukup jelas. 
  

Pasal 71 

Ayat (1) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak 

agar  pengembangan bakat dan minat anak yang pada 

umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 72 

Cukup jelas. 
  

Pasal 73 

Cukup jelas. 
  

Pasal 74 

Cukup jelas. 
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Pasal 75 

Ayat (1) 

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja 

dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak 

yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus 

dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi 

dengan instansi terkait. 

 

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak 

penyemir sepatu atau anak penjual koran. 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 76 

Ayat (1) 

Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah 

pengusaha. 

Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat 

ini dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00 maka yang 

bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah 

pengusaha. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 77 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam 

ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas 

pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, 

pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Ayat (1) 

Mempekerjakan lebih  dari waktu kerja sedapat mungkin 

harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai 
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waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan 

kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat  

kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera 

dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus 

bekerja melebihi waktu kerja. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 79 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh 

diberi uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun 

kedelapan sebesar ½ (setengah) bulan gaji dan bagi 

perusahaan yang telah memberlakukan istirahat 

panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-undang 

ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang 

sudah ada. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  

 

Pasal 80 

Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan 
tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan 
pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai 
dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. 

  

Pasal 81 

Cukup jelas. 
  

Pasal 82 

Ayat (1) 
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Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum 

maupun setelah melahirkan. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 83 

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini 

adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh 

perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan 

tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. 

  

Pasal 84 

Cukup jelas. 
  

Pasal 85 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani 

kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk 

pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak 

memungkinkan pekerjaan itu dihentikan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 86 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat 

kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di 

tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 87 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen 

perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur 

organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, 

prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 

pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan 

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan 

kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien, dan produktif. 

 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 

 

 

  

Pasal 88 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi  

penghidupan yang  layak adalah jumlah penerimaan atau 

pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan 

keluarganya secara wajar yang  meliputi makanan dan 

minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi, dan jaminan hari tua. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 89 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk 

kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya 

menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk 

kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau 

nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah 

minimum regional daerah yang bersangkutan. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian 

kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan 

upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan 

pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan 

hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh Menteri. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara 

bertahap karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan 

peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat 

ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha. 

  

Pasal 90 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan 

yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 

perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum 
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yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila 

penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang 

bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang 

berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan 

ketentuan upah minimum yang berlaku  pada waktu diberikan 

penangguhan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 
  

Pasal 92 

Ayat (1) 

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai 

pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah 

tiap pekerja/buruh  serta untuk mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

Ayat (2) 

Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga 

kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan 

kemampuan perusahaan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 93 

Ayat (1) 
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Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku 

untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh  

yang bersangkutan tidak dapat  melakukan pekerjaan bukan 

karena kesalahannya. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut 

keterangan dokter. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban 

terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban 

negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang 

menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan 

apabila : 

a. negara tidak melakukan pembayaran 
b. negara membayar kurang dari upah yang biasa 

diterima pekerja/buruh, dalam hal ini maka 
pengusaha wajib membayar kekurangannya. 

 

Huruf e 
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Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah 

menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban 

ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

 Huruf i 

 Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 94 
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Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah 
pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur 
dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau 
pencapaian prestasi kerja tertentu. 

  

Pasal 95 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah 

pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang 

lainnya. 

  

Pasal 96 

Cukup jelas. 
  

Pasal 97 

Cukup jelas. 

  

Pasal 98 

Cukup jelas. 
  

 



 

 

 

161 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
  

 

 

Pasal 100 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain 

pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, 

perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah 

raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 101 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan 

adalah kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan 

pendapatan di luar upah. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 102 

Cukup jelas. 
  

Pasal 103 

Cukup jelas. 
  

Pasal 104 

Ayat (1) 

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan 

salah satu hak dasar  pekerja/buruh. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 105 

Cukup jelas. 
  

Pasal 106 

Ayat (1) 

Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 

50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat 
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dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada 

perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (limapuluh) 

orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan 

melalui sistem perwakilan. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 107 

Cukup jelas. 

  

Pasal 108 

Cukup jelas. 
 

Pasal 109 

Cukup jelas. 
  

Pasal 110 

Cukup jelas. 
  

Pasal 111 

Ayat (1) 

Huruf a 
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Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah 

kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, 

maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 
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Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 112 

Cukup jelas. 
  

Pasal 113 

Cukup jelas. 
  

Pasal 114 

Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan 
peraturan perusahaan kepada setiap pekerja/buruh, 
menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para 
pekerja/buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada 
pekerja/buruh. 

  

Pasal 115 

Cukup jelas. 
  

Pasal 116 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan 

itikad baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan 

para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa 

ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. 
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Ayat (3) 

Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, apabila 

terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian 

kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 117 

Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dapat dilakukan melalui lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

  

Pasal 118 

Cukup jelas. 
  

Pasal 119 

Cukup jelas. 
  

Pasal 120 

Cukup jelas. 
  

Pasal 121 

Cukup jelas. 
  

Pasal 122 

Cukup jelas. 
  

Pasal 123 
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Cukup jelas. 

  

Pasal 124 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan  

kuantitas  isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah 

dari peraturan perundangan-undangan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 125 

Cukup jelas. 

  

Pasal 126 

Cukup jelas. 
  

Pasal 127 

Cukup jelas. 
  

Pasal 128 

Cukup jelas. 
  

Pasal 129 

Cukup jelas. 
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Pasal 130 

Cukup jelas. 
  

Pasal 131 

Cukup jelas. 
  

Pasal 132 

Cukup jelas. 
  

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 
  

Pasal 134 

Cukup jelas. 
  

Pasal 135 

Cukup jelas. 
  

Pasal 136 

Cukup jelas. 
  

Pasal 137 

Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini 

adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha 

tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami 

jalan buntu. 

 

Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau 
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mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan 

atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 
  

Pasal 139 

 Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani 
kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis 
kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia 
adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga 
pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, 
pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu 
lintas laut. 

 

 Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur 
sedemikian rupa yaitu pemogokan yang dilakukan oleh 
para pekerja/buruh yang  tidak sedang menjalankan tugas. 

  

Pasal 140 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang 

ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang 

tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk  bekerja. 

 

Huruf c 
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Cukup jelas. 

 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 141 

Cukup jelas. 
 Pasal 142 

Cukup jelas. 
  

Pasal 143 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini 

antara lain dengan cara: 

a.menjatuhkan hukuman; 

b.mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau 

c. melakukan mutasi yang merugikan. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 144 
Cukup jelas. 

  

Pasal 145 

 Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif 
adalah pengusaha secara nyata  tidak bersedia memenuhi 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,  meskipun sudah 
ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. 

 

 Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak 
menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha 
yang melakukan pelanggaran ketentuan normatif. 

  

Pasal 146 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan secara 

tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap mogok 

yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib 

membayar upah pekerja/buruh. 

  

Pasal 147 

Cukup jelas. 
  

Pasal 148 

Cukup jelas. 
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Pasal 149 

Cukup jelas. 
  

Pasal 150 

Cukup jelas. 
  

Pasal 151 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah 

kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat 

menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain 

pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode 

kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 152 

Cukup jelas. 
  

Pasal 153 

Cukup jelas. 
  

 

Pasal 154 

Cukup jelas. 
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Pasal 155 

Cukup jelas. 
  

Pasal 156 

Cukup jelas. 

  

Pasal 157 

Cukup jelas. 
  

Pasal 158 

Cukup jelas. 
  

Pasal 159 

Cukup jelas. 
  

Pasal 160 

Ayat (1) 

Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah 

istri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 161 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara 

berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. 

 

Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka 

surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) 

bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran 

ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 

(enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat 

peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu 

berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya 

peringatan kedua. 
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Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran 

ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan 

peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) 

bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.  

 

Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh 

kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka 

pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. 

 

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya 

surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila 

pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali 

pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang 

diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai 

peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi 

peringatan kedua dan ketiga. 

 

Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang 

dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila 

pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam 

tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan 

terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja. 

 

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya 

mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki 

kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini 

merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk 

melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang 

bersangkutan. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 162 

Cukup jelas. 
  

Pasal 163 

Cukup jelas. 
  

Pasal 164 

Cukup jelas. 
  

Pasal 165 

Cukup jelas. 
  

Pasal 166 

Cukup jelas. 
  

Pasal 167 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Contoh dari ayat ini adalah: 

Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima 

pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) 
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dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun 

adalah Rp 6.000.000,00. (enam juta rupiah) serta dalam 

pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi 

yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enampuluh 

perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empatpuluh 

perseratus), maka: 

 Perhitungan hasil dari  premi yang sudah dibayar oleh 
pengusaha adalah: sebesar 60%  x Rp6.000.000,00 = 
Rp3.600.000,00  

 Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh 
pekerja/buruh adalah sebesar 40% X Rp 6000.000,00 = 
Rp 2.400.000,00 

 Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh 
Pengusaha sebesar Rp10.000.000,00 dikurangi 
Rp3.600.000,00 = Rp. 6.400.000,00 

 Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada 
saat PHK karena pensiun tersebut adalah: 

 Rp3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara 
program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh 
pengusaha) 

 Rp6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon  
yang harus di bayar oleh pengusaha) 

 Rp2.400.000.00 (santunan dari penyelenggara 
program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh 
pekerja/buruh)_ 

 Jumlah Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus 
ribu rupiah) 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 168 
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Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini 

adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang 

ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di 

perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang 

waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 

(tiga) hari kerja. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 169 

Cukup jelas. 
  

Pasal 170 

Cukup jelas. 
  

Pasal 171 

Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup 
layak untuk mengajukan gugatan. 

  

Pasal 172 

Cukup jelas. 
  

Pasal 173 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil 
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guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

  

Pasal 174 

Cukup jelas. 
  

Pasal 175 

Cukup jelas. 
  

Pasal 176 

Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah 
pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak 
terpengaruh oleh pihak lain. 

  

Pasal 177 

Cukup jelas. 
  

Pasal 178 

Cukup jelas. 
  

Pasal 179 

Cukup jelas. 
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Pasal 180 

Cukup jelas. 
Pasal 181 

Cukup jelas. 
 

Pasal 182 

Cukup jelas. 
  

Pasal 183 

Cukup jelas. 
  

Pasal 184 

Cukup jelas. 
  

Pasal 185 

Cukup jelas. 
  

Pasal 186 

Cukup jelas. 

  

Pasal 187 

Cukup jelas. 
  

Pasal 188 

Cukup jelas. 
  

Pasal 189 

Cukup jelas. 
  

Pasal 190 
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Cukup jelas. 
  

Pasal 191 

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur 
ketenagakerjaan dalam undang-undang ini adalah peraturan 
pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang 
ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih 
berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau 
diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi 
kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 
 
Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus 
ketenagakerjaan sebelum undang-undang ini berlaku dan masih 
dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan asas 
legalitas, terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut 
diselesaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada 
sebelum ditetapkannya undang-undang ini. 

  

Pasal 192 

Cukup jelas. 
  

Pasal 193 

Cukup jelas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


