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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pekerja, Pengusaha, dan Perusahaan 

a. Pekerja. 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan 

imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu 

orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.3 Hal 

tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,           

”Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat”. 

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja  yaitu tenaga 

kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja.4 

Sedangkan menurut Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) 

menyebutkan bahwa, ”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ”. Jadi pekerja/buruh adalah 

tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah 

pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang 

bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah 

dari orang yang mempekerjakan. 

 

 

 

 
                                                 
3 Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 
hal.13. 
4 Ibid. hal.14. 
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b. Pengusaha 

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 

angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah: 

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, 

b) Orang perseorangan, persekutuam, 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  yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

 
Pada prinsipnya pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya  

baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah 

seorang pengusaha  dalam hubungan pekerja/buruh. Pekerja/buruh bekerja di 

dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Sedangkan pengusaha dapat disimpulkan adalah orang yang 

mempekerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

 

c. Perusahaan  

Menurut ketentuan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 

(6) pengertian 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. 
 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan 

adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak dan usaha-usaha 

sosial. 

 

 

 



 

 14

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja 

a. Perjanjian Kerja 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian atau 

disebut persetujuan adalah ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Sedangkan menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 

(14) adalah perjanjian atara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.  

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian 

perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana buruh mengikatkan dirinya 

untuk bekerja pada majikan selama waktu tertentu dengan menerima upah. 

 

b. Pengertian dan Unsur Hubungan Kerja 

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (15) hubungan 

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasrkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Menurut Iman Soepomo pada dasarnya hubungan kerja : 

Hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian 
oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya 
untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan dimana 
majikan menyatakan kesanggupan untuk mampekerjakan buruh dengan 
membayar upah.5  

 
Dari pengertian di atas jelas bahwa suatu hubungan kerja terjadi setelah 

adanya perjanjiaan antara majikan dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja  

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

 Dari dasar hubungan kerja tersebut dapat dilihat bahwa hubungan kerja 

merupakan pondasi antara pihak pekerja dan majikan untuk memulai dan 

mengatur suatu hubungan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah 

perjanjian hubungan kerja tersebut dibuat. Perjanjian kerja dalam hubungan 

kerja ini dibuat dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. 
                                                 
5 Iman Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, hal.70. 
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Menurut Lalu Husni, unsur dari pekerja yakni:  

1) Adanya Unsur Work atau Pekerjaan  
 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerja yang di perjanjikan (objek 

perjanjian), pekerja tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya 

dengan seijin majikan  dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

KUHPerdata Pasal 1603a yang berbunyi : ”buruh wajib melakukan sendiri 

pekerjaan, hanyalah dengan ijin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga 

menggantikan nya”. 

2) Adanya Unsur Perintah 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja  oleh pengusaha 

adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha 

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan  

3) Adanya Waktu 

Adanya waktu yang dimaksud adalah  dalam melakukan pekerjaan harus 

disepakati jangka waktunya. Unsur jangka waktu dalam perjanjian kerja dapat 

dibuat secara tegas dalam perjanjian kerja yang dibuat misalnya untuk pekerja 

kontrak, sedangkan untuk pekerja tetap hal itu tidak diperlukan. 

4) Adanya Upah 

Menurut Pasal 1 ayat (30) Ungang-undang No.13 Tahun 2003, upah 

adalah ”hak pekerja/buruh yang diterima  dan dinyatakan dalam bentuk 

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

yang ditetapkan  atau dibayarkan  melalui perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau dilakukan”. 

Upah memang peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), 

bahkan dapat dikatakan  bahwa tujuan utama seorang pekerja  bekerja pada 

pengusaha adalah untuk mendapatkan upah. Sehingga jika tidak ada unsur 

upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. 
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3. Syarat Sahnya Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha 

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 1 angka (15) 

hubungan kerja adalah hubungan antara majikan/pengusaha dengan 

pekrja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat 

(3) Undang-undang No.13 Tahun 2003; syarat sahnya hubungan kerja adalah:  

1) Kesepakatan kedua belah pihak 
  

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan  bagi 

yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang 

diperjanjikan. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pihak 

pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan .6 

2) Kemampuan atau kecakapan melakukam perbuatan hukum  

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian maksudnya pihak pekreja maupun pengusaha cakap membuat 

perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang 

bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan 

memberikan batasan umur 18 Tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-undang No.13 

Tahun 2003).  

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan  

Perjanjian yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan 

kewajiban para pihak. 

Perjanjian yang dijanjikan tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

Bahwa obyek perjanjian harus halal yakni tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis pekerjaan 

                                                 
6 Lalu Husai, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hal.57. 
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yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian keja yang harus 

disebutkan secara jelas. 

Keempat syarat tersebut bersifat komulatif artinya harus dipenuhi 

semuanya bahwa dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut syah. Perjanjian 

kerja yang dibuat para pihak  yang bertentangan dengan ketentuan yaitu 

adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya kemampuan atau 

kecakapan melakuakan perbuatan hukum  dapat dibatalkan . 

Syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjan yang 

diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaaan, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat obyektif 

karena menyangkut obyek perjanjian, kalau objek perjanjian tidak terpenuhi, 

maka perjanjian itu batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian itu 

dianggap tidak pernah ada.7 

Dengan perjanjian kerja maka akan menimbulkan hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak.demikian pula sebaliknya kewajiban pihak yang satu 

merupakan hak bagi pihak yang lainnya.8 

 

4. Hak  dan Kewajiban Para Pihak Berkitan Dengan Hubungan Kerja  

a. Hak dan Kewajiban Pekerja  

1) Hak Pekerja  

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai 

kedudukan atau setatus seseorang. Demikian juga pekerja/buruh 

mempunyai setatusnya itu. Adapun hak-haknya tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: 

(a) Hak mendapat upah/gaji, 

Setiap pekerja/buruh yang telah atau melakukan pekerjaan 

berhak untuk mendapatkan upah/gaji. ”Yang dimaksud upah 

                                                 
7 Ibid hal.58-59. 
8 F.X.Djumialdji, 1997, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara, hal.39. 
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adalah imbalan yang dapat berupa uang atau dapat dinilai dengan 

uang karena telah atau melakukan pekerjaan atau jasa”.9  

Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1981; upah adalah ”suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang ditetapkan menurut suatu persrtujuan, atau peraturan 

Perundang-undangan, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan buruh sendiri maupun keluarga”. 

(b) Hak untuk mendapat istirahat/cuti 

Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan istirahat atau cuti  

hak atas istirahat/cuti ini mempunyai arti penting yaitu untuk 

menghilangi kejenuhan pekerja/buruh dalam melakukuan 

pekerjaannya. Dengan demikian diharapkan gairah dan semangat 

kerja akan tetap stabil. 

(c) Hak untuk mendapatkan pengurusan perawatan dan 

pengobatan  

Terhadap pekerja yng mengalami kecelakaan kerja 

mempunyai hak untuk mendapat pengurusan perawatan dan 

pengobatan. Perlindungan bagi pekerja yang sakit, kecelakan, atau 

kematian. 

(d) Hak untuk mendapatkan surat keterangan  

Pada waktu berakhirnya hubungan kerja pekerja/buruh berhak 

untuk mendaptkan surat keterangan dari pengusaha tempat 

pekerja/buruh tersebut bekerja. Surat keterangan ini biasanya 

memuat keterangan yang sesungguhnya tentang macam pekerjaan, 

pengalaman kerja, masa kerja dan sebagainya. Surat keterangan 

tersebut sanganat penting artinya sebagai bekal kerja dalam 

                                                 
9 Ibid. hal.40. 
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mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlakuan sesuai dengan 

pengalaman kerjanya.10 

 

2) Kewajiban Pekerja 

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa, yang 

seharusnya dilakuakn oleh seorang karena kedudukan atau 

setausnya.11 Adapun kewajiban dari para pekerja adalah sebagai 

beikut: 

(a)  Wajib melakukan pekerjaan. 

Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan 

pekerjaan adalah tugas dari utama pekerja  yang harus dilakukan 

sendiri, meskipun demikian dengan seijin pengusaha dapat 

diwakilkan. 

(b) Wajib menaati aturan dan petujuk pengusaha 

Buruh dan pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk 

pengusaha, dalam melakukan pekerjaan buruh wajib menaati 

petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib 

ditaati pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan 

sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.12 

Buruh/pekerja dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu 

memetuhi peraturan perusahaan yang telah dibuat oleh pengusaha. 

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003; pengertian Peraturan 

Perusahaan adalah ”peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib 

perusahaan” . 

(c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. 

Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan 

perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian maka sesuai 

                                                 
10 Lalu Husni, op cit, hal.64. 
11 Darwan Prinst, op.cit, hal. 23 
12 Ibid hal 62 
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dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau 

denda. 

 

b. Hak dan Kewajiban Pengusaha 

1) Hak Pengusaha  

Hak pengusaha adalah suatu yang harus diberikan kepada 

pengusaha sebagai konsekuensi adanya tenaga kerja yang bekerja 

padanya atau karena kedudukannya sebagai pengusaha.13 

   Adapun hak-hak pengusaha adalah sebagai berikut: 

(a) Pengusaha boleh menunda untuk pembayaran tunjagan 

sementara tidak mampu bekerja paling lama lima hari 

terhitung mulai dari kecelakan kerja itu terjadi, jika buruh 

yang ditimpa kecelakaan tidak dengan perantara perusahaan 

atau kalau belum memperoleh surat keterangan dokter yang 

menerangkan, buruh tidak dapat bekerja karena ditimpa 

kecelakaan (Pasal 16 Undang-undang No.12 Tahun 1951). 

(b) Berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan 

memperhatikan kepentingan buruh (Pasal 5 ayat (1) PP No.21 

Tahun 1954). 

(c) Dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan 

suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang 

timbul dari suatu perundang-undangan/peraturan 

perusahaan/suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial 

ataupun suatu pertanggungan (Pasal 7 PP No.8 Tahun 1981). 

(d) Dapat menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal apabila 

hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau 

peraturan perusahaan (Pasal20 ayat (1) PP No.8 Tahun 1981). 

(e) Dapat meminta ganti rugi kepada buruh, bila mana terjadi 

kerusakan barang atau kerugian lainya baik milik perusahaan 

maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau 
                                                 
13 Darwan Prinst, op.cit,  hal.36. 
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kelalaiyan (Pasal 23 ayat (1) PP No.8 Tahun 1981). 

 

2) Kewajiban Pengusaha 

Kewajiban pengusaha adalah suatu prestasi yang harus dilakukan 

oleh pengusaha, bagi kepentingan tenagakerjanya.14 Adapun 

kewajiban pengusaha itu sebagai berikut:  

(a) Kewajiban memberikan istirahat atau cuti. 

Cuti adalah pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk 

memberikan istirahat tahunan secara teratur. 

(b) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.                                                   

Majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan atau 

pengobatan bagi pekerja yang sakit atau yang mengalami 

kecelakaan kerja. 

(c) Kewajiban memberikan surat keterangan. 

Pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi 

tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan 

tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, 

lamanya hubungan kerja (masa kerja). 

(d) Kewajiban membayar upah. 

Dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi seorang 

pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya tepat 

waktu. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh atas prestasi berupa pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukanoleh pekerja dan 

dinyatakan atau dinilai dengan uang.15 

Dalam hubungan kerja harus ada keseimbangan antara 

pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, sehingga hubungan kerja 

dapat berjalan harmonis. Dalam suatu hubungan kerja yang terjadi 

karena perjanjian kerja tidak akan selamanya terjalin.  

                                                 
14 Ibid, hal.38.  
15 Ibid, hal.47. 
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5.  Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Perjanjian Kerja. 

 Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003    

disebutkan bahwa 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 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. Adanya 

keadaan atau kejadian tertentu artinya keadaan atau kejadian tertentu 

seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. 

 

6. Pengertian Tentang Upah dan Upah Minimum. 

a. Pengertian upah  

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (30) upah 

adalah 

Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
dalam bentuk 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 atau dilakukan. 
 
Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 

1981 tentang Perlindungan Upah yang dimaksud dengan upah adalah: 

Suatu peneriman sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai 
dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau 
menurut perundang-undangan  dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 
kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan, baik untuk 
buruh sendiri maupun keluarganya. 
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Jadi dari uraian-uraian diatas bahwa upah merupakan pengganti jasa yang 

telah diserahkan atau dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain atau 

pengusaha.  

Apabila seseorang menggantungkan hidupnya pada upah yang 

diterimanya melalui usaha atau kerja, ini dapat berarti bahwa disamping apa 

yang dikerjakan itu mencerminkan setatus, maka upah yang juga diterimanya 

itu menentukan tingkat hidupnya sendiri  beserta para keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

 

b. Pengertian upah minimum 

Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 

tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan 

Pasal 21. 

1) Yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah 

yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.  

2) Upah minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk 

seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.  

3) Upah minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di 

daerah Kabupaten/Kota. 

 

7. Pengupahan  

Menurut PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 huruf (d), upah ditetapkan oleh 

kedua belah pihak dalam perjanjiah kerja, dalam peraturan majikan, dalam 

pengaturan pengupahan atau dalam perjanjian perburuhan. Dalam hal 

demikian, buruh berhak atas upah yang biasa pada waktu perjanjian kerja 

dibuat untuk pekerjaan yang diperjanjikan, di tempat pekerjaan tersebut 

dilakukan. 
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Mengenai bentuk upah menurut PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 12 pada 

dasarnya diberikan dalam bentuk uang, sebagian dari upah dapat diberikan 

dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan 

dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) 

dari nilai upah yang seharusnya dinilai. 

Dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal, yaitu 
jumlah yang berupa uang dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang 
dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Bagi buruh yang terpenting ialah 
upah riil karena dengan upah itu harus mendapat cukup barang yang 
diperlukan untuk kehidupan bersama dengan keluarganya. Kenaikan upah 
nominal tidak mempunyai arti baginya, jika kenaikan upah itu disertai 
dengan atau disusul oleh kenaikan harga keperluan hidup dalam arti kata 
seluas-luasnya.16 

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah sebagai 
berikut:17 
a. Sistem Pengupahan  

1) Sistem upah jangka waktu 
Menurut sistem upah jangka waktu ditetapkan menurut buruh 

melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi upah perjam, untuk sehari 

diberi upah harian, untuk seminggu diberi upah mingguan, untuk sebulan 

diberi upah bulanan dan seterusnya.dalam sistem ini buruh menerima upah 

yang tetap karena untuk waktu-waktu tertentu buruh akan menerima upah 

yang tertentu pula, buruh tidak usah melakukan pekerjaan secara tergesa-

gesa untuk mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya, dengan demikian 

buruh diharapkan agar bekerja baik dan teliti. 

 

2) Sistem upah potongan 
Sistem upah potongan  sering digunakan untuk menggantikan  sistem 

upah jangka waktu misalnya jumlah banyaknya, jumlah luasnya dari apa 

yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di 

semua perusahaan. Sistem upah potongan mempunyai beberapa manfaat 

                                                 
16 Zainal Asikin, 1993, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Gravindo, Hal.55. 
17 Saputro Eko Adji, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Bidang Pengupahan di Kabupaten 
Semarang, skripsi, semarang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Hal.21.  
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yaitu buruh dapat dorongan untuk bekerja giat, karena makin banyak 

menghasilkan, maka makin banyak upah yang akan diterimanya dan 

produktivitas buruh dinaikan setinggi-tingginya serta barang modal seperti 

alat dan sebagainya, digunakan secara insentif. Sedangkan kelemahan 

sistem ini adalah kegiatan buruh yang berlebih-lebihan, buruh kurang 

mengindahkan tindakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya, 

kurang teliti mengerjakan sesuatu, upah tidak tetap. 

 

3) Sistem upah gabungan  

Sistem ini merupakan gabungan dari sistem upah potongan dan sistem 

upah jangka waktu menjadi sistem upah potongan dan upah minimum. 

Dalam sistem upah gabungan ditentukan, upah minimum untuk jangka 

waktu yang tertentu misalnya upah minimum sehari, jumlah banyaknya 

hasil yang sedikitnya untuk pekerjaan sehari. 

Jika pada suatu hari buruh hanya menghasilkan jumlah yang minimum 

ataupun kurang dari minimum. Ia tetap akan menerima upah minimum 

sehari itu. Jika ia memghasilkan lebih banyak dari upah minimum, ia 

menerima upah menurut banyaknya hasil pekerjaan itu. 

 

4) Sistem upah pemufakatan  

Sistem ini pada dasarnya upah potongan yaitu upah hasil pekerjaan 

tertentu. Misalnya pekerjaan pembuatan jalan, pekerjaan membuat, 

membongkar dan mengagkut barang. Tetapi upah bukanlah diberikan 

kepada masing-masing buruh, melaikan kepada sekumpulan buruh yang 

bersana-sama melakukan pekerjaan itu. 

 

5) Sistem skala berubah  

Sistem ini pada dasarnya  terdapat pertalian antara upah dengan harga 

penjualan hasil perusahaan. Caranya pengupahan ini dapat dijalankan oleh 
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perusahan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau 

seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik 

turun menurut naik turunnya harga hasil penjualan barang hasil 

perusahaan. 

 

6) Sistem upah yang naik turun 

Menurut naik turunnya angka indek biaya penghidupan disebut 

dengan upah indek. Naik turunya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil 

dari upah. 

 

7) Sistem pembagian keuntungan 

Disamping upah yang diterima buruh pada waktu tertentu, pada 

penutupan tahun buku  bila majikan mendapat keuntungan yang cukup 

besar, kepada buruh di berikan sebagaian dari keuntungan. Sistem ini 

biasanya tidak disukai oleh majikan dengan alasan bahwa keuntungan itu 

adalah pembayaran  bagi resiko yang menjadi tanggungan majikan. 

Buruh tidak memegang bila perusahaan menderita kerugian.18 Bila 

kita melihat dari berbagai kitab mengenai soal ekonomi, maka kita akan 

menjumpai bermacam-macam usaha untuk menjalakan apakah upah itu 

sebenarnya atau bagaimana upah itu seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ibid, hal.132. 
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b. Teori Pengupahan 

Mengenai upah terdapat berbagai teori, diantaranya yang terpenting adalah 

sebagai berikut:19 

1) Teori upah normal (David Ricardo) 

Menurut teori  ini  dalam pengupahan atau pemberian imbalan kerja 

seharusnya dicapai upah normal atau upah yang sewajarnya. Upah normal 

berpedoman pada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai segala 

keperluan yang berkenaan dengan faktor produksi buruh. Dengan melalui 

pokok pikiran teori upah normal ini dimaksudkan agar buruh menerima 

nasib dan keadaan hidup yang telah berusaha dicukupi oleh pihak majikan 

melalu pemberian upah yang sewajarnya. 

 

2) Teori upah hukum besi (David Ricardo) 

Menurut teori ini, buruh harus memandang Undang-undang yang 

membatasi upah buruh itu sebagian Undang-undang upah besi, yakni 

Undang-undang yang seakan-akan membendung hak buruh untuk 

memperoleh hak atas pendapatan yang besar dan peningkatan kesejah 

teraan yang lebih baik. Teori upah besi mendorong buruh untuk 

memberontak dan menjatuhkan batasan-batasan minimal yang dikatakan 

sebagai upah normal tersebut. 

 

3) Teori upah etika 

Menurut teori upah etika, yang harus dipersoalkan dalam pengupahan 

bukanlah berupa besar yang diterima buruh melaikan sampai berapa 

jauhkan upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup buruh 

berserta keluarga. Menurut teori tersebut maka pemberian upah tersebut 

harus selaras dengan tujuan atas kehendak (etika) untuk mencukupi 

sedapat mungkin keperluan hidup buruh yang bersangkutan. 
                                                 
19 Ibid, hal.133 
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4) Teori dana upah (Stuart Mill Senior) 

Menurut teori dan upah, upah-upah yang dibayarkan kepada buruh 

berasal dari suatu dana yang terdiri dalam masyarakat, yang khususnya 

bagi tujuan pembayaran upah menurut teori ini tersebut dapa disampaikan 

bahwa upah buruh baru akan naik bila dana upah yang tersedia bertambah 

dan bila jumlah dan upah yang tersedia berkurang maka upah yang 

diterima masing-masing buruh akan berkurang. 

 

c. Kebijakan Pengupahan 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan pengupahan 

diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 yang berbunyi sebagai berikut: 

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 dalam ayat (1), pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam 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;monline.com 
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 dalam 
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 
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; 
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b.  upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 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 dalam 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 dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 91 
(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 dalam ayat (1) lebih rendah 
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan 
tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah 
pekerja/buruh menurut peraturan perundangundangan 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 

dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 93 
(1)  Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan 

pengusaha wajib membayar upah apabila: 
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan;w.hukumonline.com 
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 
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atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu 
atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah 
meninggal dunia; 

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 

persetujuanpengusaha; dan 
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana 
dimaksud dalam 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 dalam ayat (2) huruf c 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 dalam ayat (2) 

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama. 

 
Pasal 94 

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. 
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Pasal 95 
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda. 
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatanpembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan 
persentase tertentu dari upahpekerja/buruh. 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau 
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.ukumonline.com 

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundangundanganyang 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 kadaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 
 
Pasal 97 

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 dalam ayat (1) 
terdiri dari unsure 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 
Gubernur/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 dalam ayat (1) dan ayat 
(2), diatur dengan Keputusan Presiden. 
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Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bagian kedua prihal 

pengupahan, bahwa pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan 

penghasilan yang layak untuk memmenuhi kebutuhannya. Untuk itu 

pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi 

pekerja/buruh. Kebijakan dimaksud antaralain penetapan upah minimum, 

upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan sebagai mana 

telah diatur dalam Pasal 88 ayat 3. Pemerintah dalam menetapkan upah 

minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dimaksud terdiri 

dari wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota serta berdasarkan sektor pada wilayah 

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota 

ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota yang diarahkan kepada 

pencapaiaan kehidupan layak. Pengusaha tidak bleh membayar upah lebih 

rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota yang telah diputuskan oleh 

Gubernur, namun demikian apabila ternyata pengusah tidak mampu dapat 

mengajukan penagguhan sesuai dengan yang diatur keputusan menteri. 

Apabila pengusah tidak mampu membayar upah sesuai dengan keputusan 

Gubernur dimaksud tanpa mengajukan penaguhan maka akan diberikan sanksi 

pidana dan administrasi. Perlindungan upah terhadap pekerja/buruh juga 

meliputi, apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya dikarenakan 

hal-hal yang telah diatur Pasal 93. Kemudian berdasrkan Pasal 94 apabila 

pengusaha membayar upah berdasarkan komponen antara upah pokok dan 

tunjangan tetap telah diatur upah pokok tidak boleh kurang dari 75%. 

Kemudian Pasal 98 telah mengatur untuk memberikan saran, pertimbangan, 

dan merumuskan kebijakan pengupahan serta untuk pengembangan sistem 

pengupahan nasional yang dibentuk oleh Presiden, Dewan Pengupahan 

Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan Dewan Pengupaha Kabupaten/Kota 

dibentuk oleh Bupati/Walikota. Adapun keanggotaan Dewan pengupahan 

dimaksud terdiridari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, 

pemerintah, perguruan tinggi dan pakar. 
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