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ABSTRAK
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 dengan
pengusaha. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja
bersama tentang waktu kerja di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V kota
Pekanbaru tidak lagi menggunakan sistem kerja lembur dan upah kerja lembur
sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP102/MEN/VI/2004 tentang kerja lembur dan upah kerja lembur, sehingga bagi
pekerja yang melakukan kerja lembur akan mendapatkan uang pengganti lembur
yaitu tunjangan peralihan. Tetapi dalam pelaksanaannya tunjangan peralihan
diberikan kepada seluruh karyawan pelaksana pada golongan IA-IID.
Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu
Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja di
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru dan Apa saja
hambatan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja di Kantor Pusat
PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi
(observational research), yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sampel dari
populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang
pokok. Penelitian yang bersifat diskriptif analistis adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau
kejadian-kejadian. Serta dapat memberikan gambaran terhadap Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara
deduktif.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam penelitian ini, yaitu tentang
waktu kerja, waktu kerja lembur, tunjangan peralihan dan hambatan dalam
pelaksanaan perjanjian kerja bersama tentang waktu kerja di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V. Mengenai peraturan waktu kerja di kantor pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota pekanbaru telah sesuai dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan dalam pelaksanaan waktu
kerja lembur dan tunjangan peralihan PT Perkebunan Nusantara V tidak lagi
menggunakan sistem kerja lembur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: KEP-102/MEN/VI/2004 tentang kerja lembur dan upah
kerja lembur, oleh sebab itu atas perjanjian antara perusahaan dengan serikat
pekerja sistem kerja lembur digantikan dengan sistem tunjangan peralihan.

(kata kunci : pelaksanaan perjanjian kerja bersama dan waktu kerja)

ABSTRACT
Collective Labor Agreement is an agreement which is the result of
negotiations between trade unions / labor unions or several trade unions / labor
unions which are registered with the agency responsible with the employer. The
problems that occur in the implementation of a collective labor agreement on
working time at the Head Office of PT Perkebunan Nusantara V in Pekanbaru city
no longer use the overtime work system and overtime wages in accordance with
Undang-Undang number 13 of 2003 concerning Employment and Decree of the
Ministry of Manpower and Transmigration Number: KEP-102 / MEN / VI / 2004
concerning overtime work and overtime wages, so that workers who work
overtime will get overtime compensation, namely transitional allowances. But in
the implementation of the transition allowance given to all the executive
employees in IA-IID group.
In this study the authors raised two formula of the problem, namely how
the implementation of the Collective Labor Agreement on Working Time at the
Head Office of PT Perkebunan Nusantara V in Pekanbaru city and What are the
obstacles in the Collective Labor agreement on working time at the Head Office
of PT Perkebunan Nusantara V in Pekanbaru City.
The research method used in this research is observational research, which
is a type of research that takes samples from the population by using interviews as
a basic data collection tool. Research that is descriptive analytical is research that
intends to make a description of the situations or events. And can provide an
overview of the Implementation of Collective Labor Agreement on Working Time
at the Head Office of PT Perkebunan Nusantara V in Pekanbaru City. Data
analysis in this study was carried out qualitatively and quantitatively, while
conclusions were made deductively.
The results of the research and discussion in this study are about working
time, overtime work, transitional allowances and obstacles in implementing
Collective Labor Agreements about working time at the Head Office of PT
Perkebunan Nusantara V. Regarding the regulation of work time at the head office
of PT Perkebunan Nusantara V in Pekanbaru city has been in accordance with
Undang-Undang number 13 of 2003 concerning employment. And in the
implementation of overtime and transitional allowance, PT Perkebunan Nusantara
V no longer uses the overtime work system in accordance with Undang-Undang
number 13 of 2003 concerning Employment and Decree of the Ministry of
Manpower and Transmigration Number: KEP-102 / MEN / VI / 2004 concerning
overtime work and wages for overtime work, therefore the agreement between the
company and trade unions overtime system is replaced with a transitional
allowance system.

Keywords : Implementation of Collective Labor Agreement and Working time
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu setiap perbuatan dan
tingkah laku warga negaranya haruslah berlandaskan hukum, begitu juga dengan
alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berlandaskan
norma-norma hukum yang berlaku di negaranya, serta hukum disuatu negara
haruslah sesuai dengan adat istiadat dan tingkah laku di negara tersebut (Andri,
2018, hal. 245).
Pembangunan nasional dilaksanakan agar terciptanya manusia indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dilakukan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, dan dapat menjalankan
kehidupan dengan tentram dan damai (Armansyah, 2016, hal. 2). Setiap negara
wajib menjamin ketersediaan pekerja bagi warga negaranya sehingga prioritas
pekerja lokal utamanya dilakukan (Permanasari, 2018, hal. 223).
Manusia memiliki kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya masingmasing, agar kebutuhan tersebut terpenuhi maka dari itu manusia perlu bekerja,
bekerja pada orang lain atau bekerja dengan membuka usaha sendiri. Bekerja pada
orang lain adalah bekerja sesuai dengan perintah kerja dan memiliki hak maupun
tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan bekerja dengan membuka
usaha sendiri adalah bekerja dengan usaha dan modal sendiri untuk menjalankan
usaha tersebut (Zainal Aiskin, 2010, hal. 1).

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan
Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi hak-hak
dan perlindungan mendasar untuk tenaga kerja dan pekerja/buruh, serta dapat
meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja dan mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata (S, 2018, hal. 11).
Pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak keterkaitan, yang mana
keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan
masyarakat. maka dari itu, diperlukan pengaturan yang dapat mencakup
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produksivitas dan daya saing
tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan
tenaga kerja, dan pembinaan hubungan Industrial (Armansyah, 2016, hal. 2).”
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
merupakan Undang-undang Ketenagakerjaan yang bersifat kompresensif, undangundang tersebut telah mengatur berbagai hal khususnya dibidang ketenagakerjaan,
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mencabut
berlakunya Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun
1997 Tentang Ketenagakerjaan (Maimun, 2007, hal. 9).
Berdasarkan pasal 4 huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja sangatlah
mendapat perhatian di dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 4 huruf c

menyebutkan

tujuan

dari

pembangunan

ketenagakerjaan

adalah

untuk

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yaitu untuk mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja.
Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh dalam

mewujudkan

produktifitas kerja yang optimal maka dilaksanakan upaya keselamatan kerja.
Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Agar mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, pemerintah
telah melakukan upaya untuk penertiban

norma khususnya di bidang

ketenagakerjaan, dalam penertiban norma tersebut harus mencakup pengetahuan
peraturan, penyelenggaraan dan pengawasan norma tersebut (Muharam, 2006, hal.
7).
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri
dari 18 bab dan 193 pasal. pada Bab IX Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diatur ketentuan hubungan kerja dan pada Bab XI
mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai hubungan industrial.
Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap badan hukum,
tiap masyarakat dan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksanakan dan
memiliki hak dan kewajiban yang dibebebankan kepada kedua belah pihak yang
melakukan

hubungan

hukum

tersebut.

Setiap

hubungan

hukum

dapat

menimbulkan dua hal yaitu hak dan kewajiban. Yang mana pihak satu memiliki
han dan pihak yang satu lagi berkewajiban melakukan sesuatu. Karena pada
hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya (Asikin, 2013, hal. 115).

Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu antara subjek hukum dengan objek hukum, yang mana dari hubungan
tersebut akan menimbulkan akibat hukum, oleh sebab itu antara kedua belah pihak
akan mendapatkan hak dan kewajiban, pihak yang satu akan mendapatkan hak
dan pihak yang satu lagi berkewajiban melakukan sesuatu (Rahman, 2013, hal.
66).
Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “hubungan kerja merupakan
hubungan yang terjadi oleh pengusaha dengan pekerja/buruh dan diatur dalam
perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerja, upah, dan perintah.” Berdasarkan
pengertian ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur dari hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dan hubungan tersebut
didasarkan atas perjanjian kerja yang memiliki unsur perkerjaan, upah, dan
perintah. Unsur upah atau pemberian upah adalah salah satu masalah dalam
ketenagakerjaan yang tidak pernah selesai diperdebatkan, baik oleh pekerja/buruh
dan majikan/pengusaha, maupun oleh pemerintah (S, 2017).
Unsur Upah merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan kerja
(perjanjian kerja), dan merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja untuk
bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi
apabila suatu perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memberikan
upah, maka hubungan antara pekerja dan pengusaha tersebut bukanlah suatu
hubungan kerja (Husni, 2001).

Unsur Perintah adalah wujud dari pekerjaan yang diberikan kepada
pekerja oleh pengusaha, yang mana pekerja yang bersangkutan harus mematuhi
perintah yang diberikan oleh pengusaha untuk menjalankan pekerjaan sesuai
dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut dapat
dilihat perbedaan antara hubungan kerja dengan hubungan lainnya (Husni, 2001).
Pengusaha atau orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri atau badan usaha milik negara yang berkedudukan
di Indonesia diwajibkan untuk memberikan upah pekerjanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan pengusaha dilarang untuk memberikan upah
kepada karyawannya lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah daerah, bagi para karyawan atau pekerja/buruh yang telah diberikan
upah sesuai dengan pekerjaannya dituntut untuk bekerja dengan baik dan harus
melaksanakan

tugasnya

dengan

profesional

dengan

memenuhi

bobot

pekerjaannya, para pekerja juga harus mematuhi perjanjian kerja yang telah
disepakati (Kasino, 2007, hal. 90).
Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “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 perintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”

Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah “Perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.” Sedangkan yang dimaksud dengan 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.”
Perjanjian kerja harus menetapkan syarat-syarat kerja, hak antara kedua
belah pihak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian kerja dapat diterapkan
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dikecualikan dari ketentuan jangka
waktu perjanjian kerja untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang
dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja, diatur dalam peraturan menteri
(S, 2018, hal. 63-64)
Berdasarkan “Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, satuju dan seia
sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan atau
dwang, kekeliruan atau dwaling dan penipuan atau bedrog.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan
hukum dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah
mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan
kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan
kewajiban adalah orang dan badan hukum.
3. Suatu hal tertentu.
Maksudnya adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus
telah ditentukan dan disepakati.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini
disebutkan pada pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”
Salah satu perwujudan di dalam hukum perjanjian, khususnya dalam
bentuk Perjanjian Kerja Bersama adalah ditetapkannya Perjanjian Kerja Bersama
PT Perkebunan Nusantara V.
Berdasarkan mukadimah Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V, disebutkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas serta
kelancaran dalam Hubungan Industrial yang harmonis, tentram dan berkeadilan
antara pengusaha dengan karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan makna yang terkandung dalam Hubungan Industrial, maka
dilingkungan PTPN V dipandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama yang
dapat memuat seluruh persoalan hubungan kerja antara Perusahaan dan
Karyawan.
Berdasarkan Mukadimah Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V, perlunya penyusunan suatu rumusan Perjanjian Kerja Bersama yang
merupakan pedoman bagi pengusaha dan karyawan dalam mematuhi kesepakatan
dalam perjanjian kerja bersama, maka PT Perkebunan Nusantara V dan Serikat
Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan PT Perkebunan Nusantara V merasa
harus menetapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Bersama.

Oleh sebab itu Pimpinan Perusahaan bertanggung jawab untuk
melaksanakan seluruh ketetapan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja
Bersama ini atau hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya, demikian
serikat pekerja dan masing-masing anggotanya bertanggung jawab pula atas
pelaksanaan dari seluruh kewajiban-kewajiban yang tertuang didalam Perjanjian
Kerja Bersama ini dan seluruh yang berhubungan dengan pelaksanaanya.
Berdasarkan Mukadimah atau pendahuluan dari Perjanjian Kerja Bersama
PT Perkebunan Nusantara V, telah memuat seluruh persoalan hubungan antara
pengusaha dan karyawan. Sehingga segala persoalan dalam perusahaan dapat
mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama tersebut. Perjanjian Kerja Bersama telah
mengatur sebanyak 76 pasal yang digolongkan atas XIV bab.
Berdasarkan Pasal 33 Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V mengatur ketentuan mengenai Golongan, Penggajian, Tunjangan
Peralihan, Tunjangan struktural dan Tunjangan Jabatan. Pada Pasal 33 Perjanjian
Kerja Bersama dinyatakan bahwa sistem penggajian Karyawan diberikan sesuai
dengan golongan dan jabatan masing-masing karyawan dan golongan tersebut
terdiri dari 15 (lima belas) ruang golongan.
Berdasarkan Pasal 34 Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara
V, dinyatakan bahwa komponen gaji terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
menurut golongan sesuai dengan skala golongan. Besarnya gaji untuk golongan
terendah harus disesuaikan dengan penetapan Upah Minimum Sektor Perkebunan
(UMSP) yang berlaku di wilayah kerja Provinsi Riau. Pembayaran gaji kepada

karyawan setiap bulannya dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
dalam Perjanjian Kerja Bersama.
Tujuan akhir yang diinginkan pekerja adalah timbulnya rasa puas dalam
bekerja atau kepuasan kerja. Kepuasan kerja muncul akibat rasa puas yang
diperoleh dari hasil kerja karyawan itu sendiri maupun kepuasan yang diperoleh
dari perusahaan. Terdapat beberapa cara yang digunakan pekerja untuk
menuntuthak-hak, antara lain menggunakan media perjanjian kerja dan perjanjian
kerja bersama (Aninditiya, 2015, hal. 85).
Dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalin hubungan kerja antara
pengusaha dengan pekerja, dan selanjutnya akan terlaksananya ketentuan
mengenai hukum perburuhan, yaitu kententuan mengenai syarat-syarat kerja,
kesehatan, keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan
kerja (Aloysius Uwiyono, 2014, hal. 54).
Adanya hubungan kerja berawal dari sebuah perjanjian kerja. Dari
hubungan kerja tersebut maka akan menimbulkan hak dan kewajiban masingmasing pihak. baik pihak penguhasa maupun pekerja. Salah satunya adalah
penetapan waktu kerja. Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan
tentang ketentuan waktu kerja (Yulianto, 2015, hal. 118).
Menurut pasal 77 Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:
“Pasal 77
1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam 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

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 dalam ayat (2) tidak bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.”
Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kecuali
untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu, seperti pengeboran minyak lepas
pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal
(laut) atau penebangan hutan (Rusli, 2011, hal. 83).
Pada kedua sistem jam kerja tersebut apabila bekerja melebihi ketentuan
waktu kerja resmi, maka waktu kerja yang berlebih tersebut di anggap sebagai
waktu kerja lembur sehingga perusahaan wajib memberikan upah lembur kepada
pihak pekerja/buruh.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V disebutkan bahwa yang berhak untuk mendapatkan upah
lembur/tunjangan peralihan adalah karyawan yang memiliki Strata I,II dan III
(Golongan

IA s/d IID). Berdasarkan ketentuan ini diketahui bahwa hanya

karyawan dengan strata tertentu yang memperoleh upah lembur/tunjangan
peralihan sehingga menjadi pertanyaan bagi penulis mengapa karyawan dengan
golongan IIIA s/d IVD tidak memperoleh upah lembur/tunjangan peralihan seperti
telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102 tahun 2004, yang
disahkan pada tanggal 25 Juni 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V tidak
mengatur tata cara mempekerjakan Pekerja melebihi waktu kerja, sebagaimana
disebutkan dalam pasal 78 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, yaitu bagi pekerja yang melakukan pekerjaan diluar
jam kerja resmi, Pengusaha wajib memenuhi syarat yaitu:
1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama adalah 3 (tiga) jam
dalam sehari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan tinjauan dilapangan mengenai
tata cara mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V,
dikenal istilah dalam pembagian upah lembur yang diterima karyawan yaitu, pada
golongan IA s/d IID diberikan tunjangan peralihan sedangkan pada golongan IIIA
s/d IVD diberikan tunjangan Struktural. Sehingga menjadi pertanyaan bagi
penulis apa yang membedakan antara tunjangan peralihan dengan tunjangan
struktural.
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dalam pelaksanaan di PT
Perkebunan Nusantara V sistem kerja lembur tidak diatur, bagi karyawan yang
bekerja melebihi waktu kerja mendapatkan upah tambahan dari perusahaan yang
meliputi tunjangan peralihan bagi karyawan pelaksana pada golongan IA sampai
dengan IID, dan tunjangan struktural bagi karyawan pimpinan pada golongan IIIA
sampai dengan IVD, peraturan tersebut telah disepakati dalam Perjanjian Kerja
Bersama PT Perkebunan Nusantara V.

Berdasarkan Ketentuan tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis mengapa
ketentuan mengenai upah atas kerja yang melebihi jam kerjanya digantikan
dengan Tunjangan Peralihan bagi karyawan pelaksanaan.
Berdasarkan uraian diatas, penulis telah membatasi arah penelitian ini
nantinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan Waktu Kerja sebagai alasan
penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.”
B. Rumusan Masalah
Masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu
Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam Perjanjian Kerja BersamaTentang Waktu
Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian diuraikan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersamaantara PT
Perkebunan Nusantara V dengan Pekerja PT Perkebunan Nusantara V
dalam Waktu Kerja di PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Bersamaantara PT Perkebunan Nusantara V dengan Pekerja PT

Perkebunan Nusantara V dalam waktu Kerja yang melebihi jam kerja
di PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
a. Menambah pengetahuan penulis tentang hukum ketenagakerjaan
khususnya pada hukum perjanjian kerja dan hukum Perjanjian
Kerja Bersama .
b. Memberikan Gambaran bagi penulis lain yang akan melakukan
penelitian yang sama secara lebih mendalam terhadap hukum
ketenagakerjaan, Khususnya dalam Pelaksanaa Perjanjian Kerja
Bersama, dan juga dalam Pelaksanaan waktu kerja yang melebihi
waktu kerja.
D. Tinjauan Pustaka
Hukum adalah suatu perangkat peraturan yang wajib dipatuhi oleh setiap
warga negara dan wujud kerja dari sistem sosial. Sistem sosial ini memiliki fungsi
yaitu untuk mengintergitasikan kepentingan setiap masyarakat, sehingga
terciptanya suatu lingkungan yang tertib (Ishaq, 2012, hal. 6). Hukum merupakan
peraturan-peraturan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang dapat
menertibkan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, peraturan
tersebut yang dibuat pemerintah yang berwajib dalam bidang tertentu, apabila
peraturan tersebut dilanggar maka akan memberikan sanksi bagi orang yang
melanggarnya (J.C.T Simorangkir, 2013, hal. 66).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja adalah waktu sebelum, dan sesudah masa kerja.”
Hukum Ketenagakerjaan mempunyai kaitan bukan saja dengan orangorang biasa, misalnya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan, juga melibatkan
organisasi perburuhan (seperti serikat pekerja/buruh, gabungan dari serikat
pekerja/gabungan serikat buruh) dan organisasi pengusaha/majikan. ini diatur
dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
(Armansyah, 2016, hal. 26).
Ruang lingkup dari Ketenagakerjaan sangat luas, terbatas dan sederhana.
kenyataannya dalam praktek sangat tersusun dan terkait. Oleh sebab itu, bahwa
hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi juga
mengatur mengenai peraturan diluar hubungan kerja, serta perlu diindahkan dan
dipatuhi oleh setiap pihak yang melakukan hubungan kerja dan diperlukan juga
perlindungan hukum dari pihak ketiga, yaitu pemerintah jika ada pihak-pihak
yang tidak mendapatkan hak-haknya (Shalihah, 2017).
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dibedakan antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh. Tenaga kerja adalah mereka
yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka bisa saja belum bekerja.
sedangkan pekerja/buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan
dengan pengusaha dengan menerima upah dalam bentuk lain. Walaupun banyak
pengertian tentang apa itu buruh, namun pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa
buruh itu adalah seorang yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain atau badan

hukum dalam hubungan kerja dengan maksud untuk mendapatkan upah atau
imbalan dalam bentuk lain tunjangan diluar gaji pokok (Armansyah, 2016, hal.
27).
Tenaga kerja adalah pelaku yang sangat penting. Tenaga Kerja adalah
pelaku untuk mencapai pembangunan nasional. sesuai dengan peranan dan
kedudukan

tenaga

kerja,

maka

pemerintah

menetapkan

pembangunan

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja khususnya tenaga
kerja Indonesia serta meningkatkan pembangunan dan meningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya terpenuhi
hak-haknya (Arifin, 2011, hal. 52)
Hubungan kerja secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara
orang yang melakukan pekerjaan dengan orang yang memberi pekerjaan. secara
umum hubungan kerja hanya dapat terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara
pekerja dengan pengusaha dengan menerima upah, yang mempunyai nilai
pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan antara pengusaha dengan para
pekerja/buruh ini terjadi karena perjanjian. Dalam ruang lingkup hukum
perburuhan dikenal dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian
perburuhan (Perjanjian Kerja Bersama) yang tidak terlepas dari syarat sahnya
perjanjian pada umumnya (Khairani, 2016, hal. 62).
Hubungan Kerja yang telah terjalin oleh pekerja dengan pengusaha,
tercipta setelah adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, baik itu
dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, namun yang terpenting dalam
perjanjian tersebut akan dikemukakan oleh pekerja tentang kesanggupannya

bekerja pada pihak pengusaha dengan menerima sejumlah upah, disamping itu
untuk mempekerjakan pekerja tersebut dengan upah (Febrianti, 2017).
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pihak pekerja/buruh dengan

pihak pengusaha yang didalam perjanjian tersebut wajib memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis
maupun secara lisan, apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis maka
kedua belah pihak harus mentanda tangani perjanjian tersebut (Djumadi, 2004,
hal. 3). Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan:
1. Kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak
pekerja
2. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau tidak dibawah
pengampuan
3. Adanya objek yaitu pekerjaan yang diperjanjikan
4. Suatu sebab yang halal yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Apabila perjanjian kerja dibuat tanpa adanya kesepakatan dua belah pihak
dan

salah satu pihak tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka

perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian kerja
yang dibuat tidak adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang
diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat di
batalkan demi hukum (Rahman, 2013, hal. 65).

Menurut Djumadi (Djumadi, 2006, hal. 21), ketentuan tentang syaratsyarat sahnya perjanjian, bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu:
1. Syarat Subjektif
Maksudnya, karena menyangkut mengenai suatu subjek yang disyaratkan
dalam hal ini termasuk syarat-syarat pertama dan kedua, yaitu tentang
syarat kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dan syarat
kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian (perbuatan hukum).
2. Syarat Objektif
Maksudnya adalah objek yang diperjanjikan tersebut, yaitu syarat ketiga
dan keempat tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Kontrak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata
dengan sebutan “perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengikatan
sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang
dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan
kewajiban, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat dan
melakukan kontrak itu sendiri (Admiral, 2018).
Perjanjian antara para pihak dapat di tuangkan dalam bentuk perjanjian
tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu Undang-undang bagi
para pihak yang saling mengikatkan dirinya, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340
KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melakukan perjanjian sesuai dengan
yang diperjanjikan maka akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak
(Rahdiansyah, 2018).
Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan memiliki manfaat yang banyak
bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu. Hal tersebut harus dapat disadari

karena dengan perjanjian kerja yang dibuat dan dipatuhi secara baik akan dapat
menciptakan suatu ketenaga kerja yang produktivitas, jaminan kepastian hak dan
kewajiban baik bagi pihak pengusaha maupun pihak pekerja (Zainal Aiskin, 2010,
hal. 66).
Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam bab XI bagian ketujuh Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja
Bersama telah mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954
tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan majikan. Ketentuan
Perjanjian Kerja Bersama dianggap telah sesuai dengan keadaan tenaga kerja di
Indonesia, karena telah mengatur lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
di 1 (satu) perusahaan, sedangkan pada Perjanjian Perburuhan belum mengatur
ketentuan-ketentuan atas serikat Pekerja/Serikat Buruh pada satu perusahaan
(Djumialdji, 2006, hal. 68).
Berdasarkan kesimpulan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh
Hendri Kurnia Bestari, yang dapat membedakan dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis ialah berkaitan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang
Ketentuan Pensiun di PT.Grahadura Leidong Prima, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuh Batu Utara disebutkan “(Bestari, 2014, hal. 75):
1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang Ketentuan Pensiun di
PT.Grahadura Leidong Prima, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuh
Batu Utara berjalan cukup baik, dimulai dari kesepakatan antara PT.
Grahadura Leidong Prima dengan serikat pekerja Grahadura Leidong
Prima sampai pada terbentuknya PKB. Mengenai ketentuan pensiun yang

ada di dalam PKB telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertuang dalam
pasal 17 berbunyi “Usia pensiun normal pekerja ditetapkan 55 (lima Puluh
lima) atau masa kerja 20 tahun”.
Setelah survei ke lokasi ternyata masih ada pekerja/buruh yang bekerja
usianya diatas 55 tahun yaitu sebanyak 7 orang, masing-masing
menduduki posisi sebagai General Manajer, Manajer, Operasional Alat
Berat, dan Tukang Kebun.
2. Kendala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang ketentuan
pensiun di PT. Grahadura Leidong Prima, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu mengenai banyaknya pertimbangan
pihak perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap pekerja/buruh yang
ingin dipekerjakan kembali ke perusahaan, pemberitahuan mengenai
tanggal pensiun yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pensiun
berakhir yang mengakibatkan pekerja/buruh terburu-buru mempersiapkan
diri, serta pembayaran uang pensiun yang lama.”
Selanjutnya berdasarkan kesimpulan penelitian terlebih dahulu yang
dilakukan oleh Suci Lestari Putri yang dapat membedakan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis ialah berkaitan dalam pelaksanaan pembayaran upah
lembur menurut KEPMEN.102/MEN/VI/2004 terhadap security SPBU PT. Sinar
Riau Abadi jalan Arifin Achmad Pekanbaru disebutkan “(Putri, 2015, hal. 85):
1. Ketentuan upah lembur sudah ditegaskan dalam keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEPMEN.102/MEN/2004, dimana
mewajibkan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh dalam

waktu lembur, Pasal 4 ayat (1) berbunyi: pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.
Mengenai upah lembur Security SPBU PT. Sinar Riau Abadi jalan Airifin
Achmad Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. Dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak SPBU jalan
Arifin Achmad Pekanbaru dapat diketahui beberapa kendala dalam
pembayaran upah lembur pekerja/buruh yang dihadapi oleh pihak SPBU
diantaranya seperti: Keterlambatan pengisian stok BBM, minimnya
income/pendapatan yang didapat perusahaan dimalam hari, sering
terjadinya kerusuhan diarea SPBU, banyak setoran ke pihak lain yaitu
kepada polisi yang berjaga dan pihak AURI karena berada dalam
kawasannya, sehingga terjadi kendala dalam pembayaran upah lembur
security SPBU PT. Sinar Abadi jalan Arifin Achmad Pekanbaru.”
Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti terlebih dahulu, memiliki perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya terdapat pada
perbedaan judul yang diteliti oleh kedua penelitian terlebih dahulu, objek
penelitian terlebih dahulu dan permasalahan yang terdapat di penelitian terlebih
dahulu. Dengan adanya penelitian terlebih dahulu dapat menjadi acuan bagi
penulis untuk melakukan penelitian dan penulis dapat memperbanyak teori yang
digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

E. Konsep Operasional
Untuk memberi kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian yang
dilakukan, maka penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang
terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Bersama Tentang Waktu Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V kota
Pekanbaru.
Pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh
suatu orang perorangan atau suatu badan yang dilaksanakan secara berencana,
terus-menerus dan terarah agar tercapainya tujuan yang di cita-citakan.
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ”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.”
Waktu Kerja adalah waktu kerja resmi untuk melakukan tuntutan
pekerjaan, waktu kerja dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. Siang
hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00. Malam hari adalah
waktu antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Seminggu adalah antara waktu
selama 7 hari.
PT Perkebunan Nusantara V adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia
yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit dan karet yang berkedudukan di

Provinsi Riau dengan kantor pusat di kota Pekanbaru , yang mempunyai kantor
pusat di Kota Pekanbaru.
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang berada di
kepulauan Sumatera dan berada di provinsi Riau, Indonesia. Kota pekanbaru ini
merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di bagian pulau sumatera, dan
merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi, urbanisasi yang
pesat. Awal terbentuknya kota ini adalah dari sebuah pasar yang disebut pekan
yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak. Hari jadi
Kota Pekanbaru adalah pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat
berkembangnya industri terutama dibidang minyak bumi, serta pelaksanaan
otonomi daerah (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru (diakses pada
Tanggal 3 Maret 2018)
F. Metode Penelitian
Metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian

ini

digolongkan

dalam

penelitian

hukum

observasi

(observational research). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif
analistis (Syafrinaldi, 2017, hal. 15). Penelitian hukum observasi (observational
research), yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sampel dari populasi
dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.
Penelitian yang bersifat diskriptif analistis adalah penelitian yang
dilakukan dengan cara memilihat secara langsung dari suatu objek dan selanjutnya
mendeskripsikan mengenai situasi-situasi yang terjadi di objek tersebut.

(Suryabrata, 2014, hal. 76). Dalam hal ini penulis dapat mendapatkan kesimpulan
serta dapat memberikan gambaran khususnya terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja dii Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara
V Kota Pekanbaru.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan sepenuhnya di Pekanbaru khususnya di Kantor
Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena
penulis tertarik pada ketentuan dihapusnya sistem kerja lembur dan digantikan
dengan tunjangan peralihan.
3. Populasi dan Responden
Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang
mempunyai karakteristik yang sama (homogen) (Syafrinaldi, 2017, hal. 15).
Adapun menjadi Populasi dari penelitian ini antara lain:
a.

1 (satu) orang Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan
PT Perkebunan Nusantara V.

b.

1 (satu) orang Kepala Urusan Bagian Sumber Daya Manusia PT
Perkebunan Nusantara V.

c.

1 (satu) orang Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

d.

306 (tiga ratus enam) orang kayawan pelaksana Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara langsung kepada pihak-pihak
PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru dan melakukan kusioner untuk

mendapatkan data yang dianggap perlu dari karyawan di PT Perkebunan
Nusantara V. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, disajikan
dalam tabel berikut.
Tabel I.1
Jumlah Responden Penelitian
NO

Jenis Responden

Populasi

Sampel

1

Ketua SPTP-BUN PTPN V

1

1

2

Kepala urusan bagian SDM PTPN V

1

1

1

1

306

60

309

63

Kota Pekanbaru
3

Kepala Bidang SDM Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau

4

Karyawan pelaksana dari masingmasing

bagian

PT

Perkebunan

Nusantara V
Jumlah

Sumber: Data Olahan Lapangan Bulan April Tahun 2018
Responden dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Ketua Serikat
Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan PTPN V, 1 (satu) orang Kepala Urusan
bagian Sumber Daya Manusia PTPN V, 1 (satu) orang Kepala Bidang Sumber
Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan 306
karyawan pelaksana Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
Dalam hal ini penulis telah membatasi untuk mengambil 5 (lima) orang karyawan

pelaksana dari masing-masing bagian yang terdiri dari 12 bagian, kemudian
dijumlahkan menjadi 60 orang.
4. Data dan Sumber Data
Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian
ini antara lain sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari peneliti melalui
responden atau sampel. Data ini di dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai
instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya (Syafrinaldi, 2017,
hal. 19). Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan
penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang
Waktu Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V di Kota Pekanbaru.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dengan
sumber data berupa peraturan perundang-undangan, surat Perjanjian Kerja
Bersama, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta informasi-informasi
yang dapat digunakan untuk melengkapi penulisan hasil penelitian dalam bentuk
hasil penelitian hukum sebelumnya, jurnal, internet, makalah seminar dan
sebagainya.
5. Alat Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
wawancara dan kuesioner dengan responden penelitian yang telah ditetapkan
berdasarkan populasi dan sampel penelitian. Wawancara dilakukan dengan Ketua

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan PTPN V, Kepala Urusan bagian
Sumber Daya Manusia kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V, Kepala Bagian
Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Sedangkan kuesioner dilakukan dengan karyawan pelaksana Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V.
6. Analisis Data
Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan diolah
sesuai dengan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh dari hasil kuisioner
diuraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data kuantitatif. sedangkan data
yang diperoleh dari hasil wawancara penulis uraikan dalam bentuk uraian kalimat
yang jelas yang merupakan kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan.
7. Metode Penarikan Kesimpulan
Penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu dari
hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus, dari tinjauan
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEPMEN. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur yang bersifat umum kepada kenyataan yang terjadi dilapangan dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja bersama Tentang Waktu Kerja di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V di Kota Pekanbaru.

BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Bersama dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam bab XI bagian ketujuh Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja
Bersama telah mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954
tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan majikan. Ketentuan
Perjanjian Kerja Bersama dianggap telah sesuai dengan keadaan tenaga kerja di
Indonesia, karena telah mengatur lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
di 1 (satu) perusahaan, sedangkan pada Perjanjian Perburuhan belum mengatur
ketentuan-ketentuan atas serikat Pekerja/Serikat Buruh pada satu perusahaan
(Djumialdji, 2006, hal. 68).
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerja, upah, dan perintah. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa hubungan kerja
adalah hubungan yang didasarkan atas perjanjian kerja yang disepakati antara
kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan atau pengusaha dengan pekerja.”
Dalam menetapkan sistem pengupahan, pemerintah yang berwewenang
dalam dalam hal ini adalah Gubernur telah menetapkan ketentuan sesuai dengan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan / atau bupati / walikota, telah
menetapkan yang terdiri dari upah minimum yang wajib diberikan kepada pekerja

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehingga perekonomian
keluarga dapat terpenuhi. Apabila ketetapan dari pemerintah atas pengupahan
tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi teguran maupun
denda bagi perusahaan yang tidak menjalankan peraturan. Hal tersebut merupakan
wujud dari perlindungan terhadap tenaga kerjaan (Rusli, 2011, hal. 91).
Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana adanya suatu
kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, yang mana kedua belah
pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal, akibat dari suatu perjanjian
tersebut masing-masing pihak yang bersangkutan wajib tunduk oleh isi perjanjian
yang mereka adakan itu. Dalam hakikatnya dengan masalah perburuhan ini
terdapat adanya keterkaitan yang dibuat oleh para pihak atau subjek dari Hukum
Perburuhan yaitu perjanjian perburuhan dan perjanjian kerja (Zainal Asikin, dkk,
2008, hal. 36).
Perjanjian kerja perburuhan adalah perjanjian yang dilakukan oleh satu
orang atau beberapa serikat pekerja yang telah terdaftar pada instansi terkait yaitu
Departemen Perburuhan (Dinas Tenaga Kerja) dengan seorang atau pengusaha
atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang melakukan suatu
kesepakatan dengan menetapkan ketentuan yang berisi syarat-syarat, hak maupun
kewajiban kedua belah pihak (Zainal Asikin, dkk, 2008, hal. 37).
Perjanjian kerja merupakan perikatan yang dilakukan antara pihak
pengusaha dengan pihak pekerja, yang mana pekerja harus menjalankan pekerjaan
sesuai dengan tuntutan pekerjaanya dan juga pihak pengusaha harus lah

membayar upah sesuai dengan pekerjaan pekerja dan sesuai dengan peraturaan
pemerintah (Zainal Asikin, dkk, 2008, hal. 37).
Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang

Ketenagakerjaan manyatakan bahwa “perjanjian kerja bersama

merupakan hasil perundingan para pihak terkait yaitu serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa
pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban masingmasing pihak”.
Perjanjian Kerja Bersama tidak hanya mengikat pihak yang membuatnya
saja, akan tetapi juga mengikat pihak ketiga yaitu pihak pekerja/buruh
diperusahaan tersebut meskipun pihak pekerja/buruh itu tidak ikut dalam
perundingan, dan tidak mempermasalahkan apakah pekerja/buruh tersebut
menerima atau menolak isi dari perundingan yang dilakukan oleh perusahaan
bersama dengan serikat pekerja/buruh (Maimun, 2007, hal. 129).
Walaupun Perjanjian Kerja Bersama telah mengatur hak-hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja melalui suatu kesepakatan umum, bukan berati
setiap

pelaksanaan

ketentuan-ketentuan

tersebut

dapat

berjalan

dengan

semestinya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tersebut, kedua belah pihak perlu melihat kembali Perjanjian Kerja Bersama yang
telah disepakati dan digunakan sebagai pedoman, sehingga segala perbedaan
tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak (Sutedi,
2009, hal. 13).

Isi perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan dari
isi perjanjian kerja bersama tersebut tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perundang-undangan. Apabila dalam perjanjian kerja bersama bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan (Djumialdji, Perjanjian Kerja, 2006, hal. 74).
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak seluruh isi dari ketentuan-ketentuan
perjanjian kerja bersama batal demi hukum, hanya ketentuan-ketentuan yang
bertententangan dengan peraturan perundang-undangan saja yang batal demi
hukum.
Perjanjian Kerja Bersama bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja
yang baik antara Pengusaha dengan Pekerja. Pengusaha dan Pekerja saling
berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Pengusaha membutuhkan
pekerja untuk melangsungkan kegiatan pekerjaan, sedangkan pekerja juga
membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan upah (Yasar, 2010, hal. 4).
Pihak pengusaha dan pekerja tidak boleh saling bertentangan, karena
kedua belah pihak akan rugi. Pengusaha tidak boleh berlaku sewenang-wenang
kepada pekerja dengan memberi tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan
kemampuan pekerja ataupun memberikan upah yang tidak seharusnya didapatkan
pekerja dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pekerja juga
tidak boleh menuntut yang berlebihan kepada pengusaha seperti meminta upah
yang tinggi diluar ketetapan perjanjian maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Tuntutan

yang berlebihan dapat mengganggu berjalannya kehidupan Perusahaan yang dapat
mengakibatkan runtuhnya kesejahteraan pekerja itu sendiri. Untuk itulah dalam
Perjanjian Kerja Bersama, perlu disepakati dengan memperhatikan kedua belah
pihak agar tidak ada yang rugi dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dari
kesepakatan tersebut (Yasar, 2010, hal. 4-5).
Menurut (Djumialdji, 2006, hal. 71-72) fungsi Perjanjian Kerja Bersama
adalah sebagai berikut:
1.

Perjanjian Kerja Bersama dibuat untuk mempermudah pekerja/buruh
dalam memuat Perjanjian Kerja. Sebelum adanya lembaga perjanjian
kerja bersama, pekerja/burh pada saat membuat perjanjian kerja harus
merumuskan dan menentukan apa saja hak-hak dan kewajibankewajibannya dengan pengusaha. Dengan adanya perjanjian kerja
bersama yang merupakan pedoman dan peraturan resmi tentang hak dan
kewajiban bagi pekerja/buruh dan pengusaha yang menyangkut
kedudukan hukum pekerja/buruh sebagai anggota serikat pekerja/serikat
buruh, maka akan memudahkan pekerja/buruh dalam membuat perjanjian
kerja.

2.

Sebagai jalan keluar dalam hal perundang-undangan Ketenagakerjaan
belum mengatur hal-hal yang baru atau menunjukkan kelemahankelemahan di bidang tertentu. Perundang-undangan Ketenagakerjaan
belum mengatur selengkapnya atau kalau sedang mengatur keseluruhan,
ternyata terbelakang dari kemajuan masyarakat, dengan demikian

masyarakat

perjanjian

kerja

bersama

dapat

melengkapi

atau

mengaturnya.
3.

Sebagai pedoman untuk menciptakan ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh
demi kelangsungan usaha bagi perusahaan.

4.

Merupakan pertisipasi pekerja/buruh dalam penentuan atau pembuatan
kebijaksanaan pengusaha dalam bidang Ketenagakerjaan.
Perjanjian Kerja Bersama juga berfungsi untuk mengatur hak dan

kewajiban perusahaan kepada pekerja, hak dan kewajiban pekerja terhadap
perusahaan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama maka hak dan kewajiban
kedua belah pihak menjadi jelas. Perjanjian Kerja Bersama dipakai sebagai
pedoman dan acuan secara resmi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak (Djumialdji, Perjanjian
Kerja, 2006, hal. 71-72).
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo
Pasal 1 ayat (2) Keputusan Mentri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 28
Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan
serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, “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 dibidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha”.
Kaitannya perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh
adalah

pengusaha

harus

melakukan

permintaan

secara

tertulis

untuk

merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat pekerja/serikat buruh.
Pengusaha tidak diperbolehkan mengganti perjanjian kerja bersama dengan
peraturan perusahaan, selama diperusahaan

tersebut masih ada serikat

pekerja/serikat buruh (Djumialdji, 2006, hal. 84).
Sedangkan kaitan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan adalah
apabila diperusahaan terjadi pengalihan kepemilikan, maka perjanjian kerja
bersama akan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
bersama. Apabila terjadi penggabungan perusahaan dan masing-masing
perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama
yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang dapat menguntungkan
pekerja/buruh diperusahaan tersebut (Djumialdji, 2006, hal. 85).
Subjek

Hukum

dalam

Hubungan

Kerja

pada

dasarnya

adalah

pengusaha/buruh. Begitu pula dengan Subjek Hukum Perjanjian adalah pihakpihak yang mengadakan suatu perjanjian tersebut. Dalam hal ini maka subjek
hukum perjanjian kerja adalah pengusaha dan pekerja/buruh. Sedangkan subjek
hukum perjanjian kerja bersama adalah serikat pekerja/serikat buruh, pihak
pengusaha dan pekerja/buruh (Asyhadie, 2008, hal. 57).
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
serikat pekerja/serikat buruh, “serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang
dibentuk untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan,

melindungi

hak

dan

kepentingan

pekerja/buruh

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.

serta

Menurut (Djumialdji, 2006, hal. 77) yang dimaksud pengusaha adalah:
1.

Orang Perseorangan, Persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.

2.

Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

3.

Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan a dan b tersebut di atas, yang
berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
Pekerja atau buruh terikat dalam perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh

serikat pekerja/serikat buruhnya adalah berdasarkan suatu asas perkumpulan yang
menyatakan bahwa setiap para pihak terikat dalam perjanjian-perjanjian yang
dibuat oleh para pihak (Djumialdji, 2006, hal. 58).
Perjanjian kerja bersama memiliki tingkatan tertinggi didalam perusahaan.
Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
perjanjian kerja bersama. Dan perjanjian kerja bersama tidak boleh diganti dengan
peraturan perusahaan (Asyhadie, 2008, hal. 63).
Dalam satu perusahaan hanya boleh diberlakukannya satu perjanjian kerja
bersama yang harus dipatuhi untuk pengusaha dan semua pekerja/buruh di
perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam satu perusahaan mempunyai 1
(satu) pedoman untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja
bersama, dan agar tidak terjadi keserasian dalam bekerja sesuai dengan syarat-

syarat kerja dan tidak terjadinya perdebatan antara setiap pekerja/buruh (Maimun,
2007, hal. 130).
Apabila perusahaan mempunyai cabang, maka perusahaan tersebut harus
membuat perjanjian kerja bersama secara umum yang dapat berlaku di semua
cabang perusahaan maupun di pusat perusahaan tersebut. Perjanjian kerja bersama
pusat memuat ketentuan yang berlaku di seluruh cabang perusahaan, sedangkan
perjanjian kerja bersama di cabang harus memuat pelaksanaan perjanjian kerja
bersama pusat yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing perusahaan
(Djumialdji, 2006, hal. 85).
Objek hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Perburuhan
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Yang mana
peraturan-peraturan tersebut harus di terapkan dan di pedomani oleh kedua belah
pihak agar tidak terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
kerja bersama tersebut (Djumadi, 2008, hal. 124).
Selain dari Perjanjian kerja, dalam suatu perusahaan juga harus memiliki
perjanjian kerja bersama apabila dalam perusahaan tersebut sudah memiliki
serikat pekerja/serikat buruh. Dan Serikat pekerja/serikat buruh tersebut harus
mengusulkan dan melakukan perundingan untuk membuat perjanjian kerja
bersama. Berarti perjanjian kerja bersama tersebut haruslah dirundingkan oleh
pihak perusahaan bersama dengan serikat pekerja/buruh diperusahaan tersebut
(Asyhadie, 2008, hal. 62).

Berdasarkan pasal 124 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa perjanjian Kerja bersama sekurangkurangnya harus memuat :
a. Hak dan kewajiban perusahaan
b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh
c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama
d. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Pembuatan PKB harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti kedua
belah pihak yang mengadakan perundingan harus dilandasi dengan kejujuran dan
keterbukaan satu sama lain dan adanya kesukarelaan/kesadaran yang artinya tidak
adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. manakala perundingan tersebut
tidak menghasilkan kesepakatan mufakat maka penyelesaiannya dilakukan dengan
prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Armansyah, 2016, hal.
83).
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa
“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/burh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan”.
Perjanjian Kerja Bersama dibuat secara tertulis dengan menggunakan
bahasa Indonesia dan dibuat secara terang dan jelas. Apabila perjanjian kerja

bersama dibuat dengan bahasa asing, maka harus diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah disumpah dan hasil terjemah tersebut
dianggap sebagai perjanjian kerja bersama yang telah memenuhi syarat
perundang-undangan (Maimun, 2007, hal. 9).
Perjanjian Kerja Bersama dibuat dengan perundingan antara kedua belah
pihak yaitu pengusaha dan serikat pekerja yang mewakili seluruh pekerja,
dilakukan dengan berlandaskan itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak
dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Serikat pekerja harus memiliki
anggota lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan pekerja. Jika jumlah anggota
kurang dari 50%, maka serikat pekerja harus mencari dukungan dari pekerja yang
bukan anggota sehingga jumlahnya mencapai 50% dari total pekerja (Yasar, 2010,
hal. 6).
Sebelum perundingan Perjanjian Kerja Bersama, kedua belah pihak harus
menyepakati tata tertib perundingan yang berisi tuntunan pembuatan tata tertib,
susunan tim perundingan, materi perundingan, tempat perundingan, dan tata cara
perundingan. Tata tertib juga berisi cara-cara penyelesaian apabila perundingan
antara perusahaan dengan serikat pekerja tidak mendapatkan mufakat, maka
sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial penyelesaian perselisihan dilakukan dengan
Bipatrit antara perusahaan dan pekerja sendiri, jika tidak menemukan kesepakatan
maka perselisihan diselesaikan dengan cara mediasi dan melibatkan pihak ketiga
yaitu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi di tingkat pusat ataupun Dinas Tenaga
Kerja di tingkat daerah (Yasar, 2010, hal. 7).

Menurut (Djumialdji, 2006, hal. 73), Perjanjian Kerja Bersama sekurangkurangnya memuat:
a. nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja/serikat buruh.
b. nama, tempat kedudukan, serta alamat pengusaha.
c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota.
d. hak dan kewajiban pengusaha.
e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh.
f. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Hak-hak pekerja yang diatur dalam perjanjian Kerja Bersama sebaiknya
bukan hak-hak normatif yang sudah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan
seperti upah UMR, Jamsostek, ketentuan waktu kerja, ketentuan pesangon jika
terjadi pemutusan hubungan kerja, ketentuan kerja lembur dan upah kerja lembur
dan sebagainya. Yang diatur dalam perjanjian kerja bersama adalah hak-hak
tambahan seperti jaminan kesehatan, uang makan, transpot, uang lembur, bonus,
kenaikan gaji per tahun dan lain-lain (Yasar, 2010, hal. 10).
Menurut (Yasar, 2010, hal. 10) kewajiban yang wajib dilakukan oleh
pekerja antara lain adalah:
a.

Setiap karyawan wajib mengisi presentasi (data kehadiran)

b.

Pekerja wajib datang tepat waktu dan tetap berada di tempat kerjanya
selama jam-jam kerja dan tidak diperbolehkan meninggalkan tempat
kerja kecuali adanya izin dari perusahaan

c.

Karyawan harus melakukan tugas maupun perintah dari perusahaan
dengan sebaik-baiknya

d.

Pekerja hanya boleh menggunakan barang-barang milik perusahaan
untuk kepentingan tugas perusahaan dan tidak boleh memindahkan

barang-barang milik perusahaan dari tempat kerja pekerja yang
bersangkutan atau dari lingkungan perusahaan tanpa izin
e.

Pekerja harus tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia perusahaan
seperti dokumen-dokumen rahasia penting dan aset milik perusahaan
yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Apabila terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja maka semua dokumen-dokumen rahasia penting, aset
dan inventaris milik perusahaan harus dikembalikan ke perusahaan.
Perjanjian Kerja Bersama dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh

kedua belah pihak yaitu Perusahaan dan serikat Pekerja, dan berlaku sejak
ditandatanganinya perjainjian tersebut. Setelah ditandatangani, pengusaha harus
mendaftarkan perjanjian kerja bersama tersebut kepada instansi yang bertanggung
jawab dibidang Ketenagakerjaan, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah Kebupaten/Kota Dinas
Tenaga Kerja Provinsi dan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial
Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi untuk Perusahaan yang terdapat pada
lebih dari satu Provinsi (Yasar, 2010, hal. 8).
Setelah perjanjian kerja bersama mencapai kesepakatan kemudian dibuat
dalam 3 rangka dengan materai cukup dan ditandatangani oleh pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh serta dilengkapi keterangan yang memuat
(Djumialdji, Perjanjian Kerja, 2006, hal. 80):
a.

Nama dan alamat perusahaan

b.

Nama pimpinan perusahaan

c.

Wilayah Operasi Perusahaan

d.

Status permodalan perusahaan

e.

Jenis atau bidang usaha

f.

Jumlah Pekerja/buruh manurut jenis kelamin

g.

Status hubungan kerja

h.

Upah tertinggi dan terendah

i.

Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh

j.

Nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh

k.

Jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh

l.

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama

m. Pendaftaran perjanjian kerja bersama yang ke berapa (dalam hal
perpanjangan atau pembaharuan).
Pendaftaran dilakukan sebagai pemantau dan evaluasi dari pihak ketiga
yaitu Dinas Tenaga Kerja, apabila adanya perselisihan maka dapat diselesaikan
dengan melibatkan pihak Dinas Tenaga kerja dengan cara mediasi. Pendaftaran
bukan menjadi syarat sahnya perjanjian kerja bersama, Perjanjian kerja bersama
tetap berlaku apabila telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Pekerja meskipun
belum didaftarkan kepada instansi terkait (Djumialdji, 2006, hal. 80).
Berdasarkan pasal 124 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Isi dari perjanjian kerja bersama tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila
isi perjanjian kerja bersama bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal 126 (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan “pengusaha harus mencetak dan membagikan
naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja”. Sanksi atas tidak dicetak
dan tidak dibagikannya naskah perjanjian kerja bersama adalah berupa sanksi
administrasi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang
ditunjuk.
Berdasarkan pasal 129 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang dilarang mengganti
perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang
bersangkutan masih ada serikat pekerja. Seandainya serikat pekerja sudah tidak
ada lagi di perusahaan tersebut, maka peraturan perusahaan yang menggantikan
perjanjian kerja bersama tidak boleh menetapkan lebih rendah dari apa yang telah
ditentukan dalam perjanjian kerja bersama.”
Perjanjian Kerja Bersama dibuat dan diberlakukan dalam waktu 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya untuk paling lama 1 (satu) tahun,
dalam hal perpanjangan harus dilakukan kesepakatan tertulis antara pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh. Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku pada
tanggal penandatanganan, setelah ditandatangani oleh para pihak yang berunding,
Perjanjian Kerja Bersama didaftarkan kepada Dinas Terkait yaitu Dinas Tenaga
Kerja (Maimun, 2007, hal. 135).
Jika masa berlaku perjanjian kerja bersama habis, maka sebelum masa
berlakunya habis pihak perusahaan bersama dengan serikat pekerja harus
melakukan perundingan untuk membuat perjanjian kerja bersama berikutnya,

dapat dimulai dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja
bersama yang sedang berlaku. Apabila perundingan tersebut tidak mendapat
kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku masih dapat
berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun (Maimun, 2007, hal. 135136).
Apabila perusahaan yang ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerja
bersama atau ingin berunding untuk perjanjian kerja bersama yang baru dan
apabila di perusahaan tersebut hanya ada 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,
maka perpanjangan atau pembaruan tersebut tidak harus mensyaratkan ketentuan
keanggotaan atau dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh
jumlah pekerja/buruh yang ada di perusahaan tersebut (Maimun, 2007, hal. 136).
B. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara V
1. Sejarah PT Perkebunan Nusantara V.
PT Perkebunan Nusantara V merupakan Badan dan Usaha Milik negara
yang didirikan pada tangga 14 Februari 1996 berdasarkan Peraturan pemerintah
Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tentang penyetoran Modal Negara
Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya terbentuknya
merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun dari PT Perkebunan
(PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.
Anggaran dasar perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di
Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat
pengesahan

dari

Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia

No.

C2-

8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus dan telah diumumkan dalam Berita

Negara Repulik Indonesia No. 8565/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah
mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sejalan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik
Negara menjadi milik PTPN III.
Perubahan struktur saham ini merubah status perusahaan dari BUMN
menjadi anak perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai
Champion. Perubahan tersebut diatas dituangkan dengan Akta No. 26 tanggal 23
Oktober 2014 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH.MKn. Notaris di Jakarta
Selatan, dan telah mendapat pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM Republik
Indonesia melalui surat Nomor: AHU-10531.40.20.2014 tanggal 04 November
2014 (https://www.ptpn5.com/ (diakses pada tanggal 2 Januari 2019)).
2. Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara V
a. Visi
“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang berkelanjutan dan
berwawasan Lingkungan”
a) Makna Perusahaan Agribisnis adalah Perusahaan yang bergerak
dalam pengelolaan kelapa sawit dan karet yang menghasilkan
bahan baku, proses pengelolaan hasil produksi, pemanfaatan
produksi

dan

pemasaran

keuntungan lebih.

yang efisien

untuk memperoleh

b) Makna Terintegritas adalah bisnis utama perusahaan adalah
mengelola kelapa sawit dan karet, yang mencakup kegiatan di hulu
dan hilir, serta terpadu melalui pemanfaatan hasil riset dan
teknologi.
c) Makna Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan adalah dalam
mencapai tujuan bisnisnya perusahaan harus memperhatikan
peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan
mengintegritasikan ekonomi, social dan lingkungan ke dalam
stategi bisnisnya.
b. Misi
a) Mengelola Agro Industry kelapa sawit dan karet secara efisien
bersama mitra untuk kepentingan strekholder.
b) Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Kriteria
minyak sawit berkelanjutan,

standar industry dan pelestarian

lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh
pelanggan.
c) Menciptakan keunggulan kompetetif di bidang sumber daya
manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan
praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen sumber daya
manusia terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan
(http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/0-VISI-MISI-BARUPTPN-V (diakses pada tanggal 14 Januari 2019)).

3.

Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V
”Struktur Organisasi yang baik harus mampu memperhatikan pembagian

tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsi yang jelas dan terorganisir agar
dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam menjalankan aktifitas dan
tercapainya tujuan perusahaan demi kepentingan bersama. Dengan adanya
struktur organisasi diharapkan dapat menjadikan aktivitas perusahaan dapat
menjadi semakin efektif dan terarah. Berikut struktur organisasi PT Perkebunan
Nusantara V:”

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V KOTA PEKANBARU

Rapat Umum
Pemegang Saham
Dewan Komisaris

Direktur Utama

Direktur

Direktur Komersil

Operasional

Bagian

Bagian

Bagian

Bagian

Bagian

Tanaman

Teknik &

Transformasi

Pengembangan

Keuangan

Pengelolaan

Bisnis

Usaha

Bagian

Bagian

Bagian

Bagian

Bagian

Bagian

Pemasaran

SDM

Umum

Pengadaan

Sekretaris

SPI

dan Bahan

Perusahaan

Baku

Bagian Project
Manager ERP

Sumber: Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, 2018.

Susunan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara V sebagai berikut
(http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/0-VISI-MISI-BARU-PTPN-V (diakses pada
tanggal 14 Januari 2019)):
a. Komisaris Utama :

Amrizal (dasar pengangkatan Surat Keputusan

Mentri BUMN No: SK- 202/MBU/09/2016 tanggal 1 September 2016)
b. Komisaris

: Ageng Purboyo Angrenggono (menjabat sebagai

Komisaris PT Perkebunan Nusantara V sejak September 2017)
c. Komisaris

:

Ari Dwipayana (dasar pengangkatan Surat

Keputusan Mentri BUMN No: SK- 72/MBU/03/2016 tanggal 31 Maret
2016)
Susunan Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara V sebagai Berikut:
a. Direktur Utama

: Jatmiko Krisna Santosa (menjabat sebagai

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V sejak 16 Januari 2019)
b. Direktur Operasional : Balaman Tarigan (dasar pengangkatan Surat
Keputusan Menteri BUMN No : SK-37/MBU/02/2016
c. Direktur Komersil

: M. Arwin Nasution (menjabat sebagai Direktur

Komersil PT Perkebunan Nusantara V sejak 24 Februari 2017)
4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V Periode 2016-2017
Perusahaan bersama dengan Serikat Pekerjanya telah menandatangani
Perjanjian Kerja Bersama untuk tahun 2016-2017, di Ruang Dang Merdu Gedung
Serba Guna PTPN V Jumat (29/04/2016). Dengan di hadiri seluruh Direksi, Ketua

Pengurus SPTP Bun PTPN V, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Tuhu
Bangun, serta Kadisnaker Provinsi Riau Rasyidin.
Perjanjian

Kerja

Bersama

PT

Perkebunan

Nusantara

V

yang

ditandatangani tersebut menjadi penandatanganan ke delapan kalinya, perubahan
tersebut dilakukan sebagai dinamika yang terjadi dalam perjalanan Perusahaan
dalam pesannya kepada Serikat dan seluruh karyawan, “Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara V berpesan supaya antara Manajemen dan Karyawannya
terus membangun kerja sama yang baik, sehingga tercipanya hubungan yang baik
setiap pekerja di lingkungan perusahaan. Dan juga adanya transparansi dalam
setiap kebijakanl, maka harapan nya untuk bersaing di pasar Nasional dan Jika
akuntabilitas dan transparansi tadi diiringi dengan implementasi kerja keras,
cerdas, ikhlas, tuntas dan berkualitas Internasional, tentu dapat terwujud”.
Selanjutnya Ketua SPTP Bun PT Perkebunan Nusantara V Asmanudin
Sinaga menyatakan “PKB periode 2016-2017 yang terdin dari 76 pasal dan 24
lampiran itu memiliki perbedaan dengan PKB sebelumnya, namun hal tersebut
dapat diterima oleh masing-masing pihak. Mengingat kondisi Perusahaan yang
kurang

kondusif.

Adanya

perbedaan

dengan

PKB

sebelumnya”

(http://berkas.annualreport.id/assets/ANREPPTPN52016-1504542832.pdf,
Op,cit., (diakses pada tanggal 14 januari 2019)).

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang Waktu Kerja di
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
Perjanjian Kerja Bersama merupakan pengganti istilah Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB), yang istilah awalnya adalah perjanjian Perburuhan. Perjanjian
Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil musyawarah mufakat
antara perusahaan bersama dengan serikat pekerja yang tercatat pada Dinas
Tenaga Kerja, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (Rusli, 2011,
hal. 141).
Berdasarkan “Pasal 126 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan:
a. Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama
b. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi
perjanjian

kerja

bersama

atau

perubahannya

kepada

seluruh

pekerja/buruh
c. Perusahaan harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja
bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan.”

Sesuai dengan fungsi dan kedudukan tenaga kerja, pemerintah dirasa perlu
untuk

melakukan

pembangunan

ketenagakerjaan

dengan

meningkatkan

kualitasdan efektivitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan
meningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan hak-hak
asasi manusia. Untuk itu perlunya untuk menjamin hak-hak utama pekerja/buruh
untuk menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya tekanan
dan diskriminasi dari pihak mana pun, agar terciptanya kehidupan yang tentram,
damai dan dapat melangsungkan kehidupan yang layak yang berpengaruh
terhadap perkembangan kemajuan dunia usaha (Fithriatus Shalihah, 2017).
Perjanjian kerja bersama dibuat bersama oleh suatu perusahaan atau
pengusaha bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan, penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana dalam penyusunannya harus
menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Dalam penyusunan
perjanjian kerja bersama haruslah berdasarkan itikad baik, yang artinya harus ada
keterbukaan dan saling jujur pada kedua belah pihak dan adanya kesukarelaan
tanpa adanya tekanan dan keterpaksaan antara kedua belah pihak (Armansyah,
2016, hal. 83).
Perjanjian kerja bersama dibuat secara tertulis secara terang dan jelas
dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apabila perjanjian kerja bersama yang
dibuat menggunakan bahasa asing, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dan penerjemah tersebut haruslah

disumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan
perundang-undangan (Armansyah, 2016, hal. 84).
Tanggapan responden mengenai Perjanjian kerja bersama di kantor Pusat
PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, yang mana penulis mengajukan
pertanyaan:
“ Apakah Bapak/ibu mengetahui ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
kerja bersama di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?”
jawaban dari responden adalah :
Tabel III.1
Tanggapan Responden terhadap Perjanjian Kerja Bersama di Kantor
Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
No

Tanggapan Responden

Jumlah

1

Ya

60

100%

2

Tidak

0

0%

60

100%

Jumlah

Persentase

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018.
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 orang
responden (100%) menanggapi dengan jawaban bahwa Pekerja telah mengetahui
tentang ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama di kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru.
Setelah adanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja bersama, dan
ketentuan-ketentuan tersebut telah disosialisalikan kepada semua pekerja di
perusahaan tersebut, maka pihak pengusaha maupun pihak pekerja harus

menjadikan perjanjian kerja bersama tersebut sebagai pedoman dalam bekerja dan
dalam menyelesaikan perkara.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Adnan Siregar selaku
Kepala Urusan Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara
V Kota Pekanbaru pada tanggal 17 April 2018 (Apakah perjanjian kerja bersama
di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V telah disepakati antara pihak
perusahaan dan serikat pekerja?), menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama
PT Perkebunan Nusantara V setelah dirundingkan dan disepakati oleh para pihak,
dan telah ditandatangani oleh pihak perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh
di kantor PT Perkebunan Nusantara V, selanjutnya Perjanjian kerja bersama
tersebut didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau,
Perjanjian kerja bersama tersebut akan di sosialisasikan kepada pekerja/buruh,
baik dikantor pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru maupun di luar
kebun-kebun inti diluar Kota Pekanbaru (Siregar, 2018).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Raja Dedi Suhada
selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2019 (Apakah perjanjian
kerja bersama di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru telah
disepakati antara pihak perusahaan dan serikat pekerja?), menyatakan bahwa
Perjanjian Kerja Bersama Tersebut merupakan hasil perundingan dari kedua belah
pihak, yaitu pihak perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan
tersebut. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengevaluasi isi dan

ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh
Perusahaan dan serikat perkerja/serikat buruh (Suhada, 2018) .
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang Waktu Kerja di Kantor
Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru pada penulisan ini terbatas
kepada hal-hal yang berkaitan dengan Waktu Kerja, Waktu Kerja Lembur, dan
Tunjangan Peralihan.
1. Waktu Kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru
Buruh/Pekerja merupakan makhluk yang membutuhkan waktu istirahat
untuk kesehatan fisiknya, karena itu manusia dapat bekerja dengan waktu tertentu
dan harus membatasi waktu kerjanya dengan membutuhkan waktu untuk istirahat,
Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan
Setiap pengusaha wajib membuat ketentuan waktu kerja sesuai dengan ketetapan
undang-undang (Husni, 2007, hal. 117). Waktu kerja sebagaimana dimaksud
adalah:
“Pasal 77 ayat (2) meliputi:
a. 7 (tujuh) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2), harus memenuhi syarat:
a. pihak pekerja/buruh harus bersedia untuk bekerja lembur, 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.
Setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kecuali
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, misalnya pengeboran minyak lepas
pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan dikapal laut
atau penebangan hutan.
Perusahaan wajib menerapkan jam kerja sesuai dengan undang-undang
ketenagakerjaan, jika dalam suatu perusahaan adanya pekerja/buruh yang bekerja
lebih dari waktu kerja resmi, maka jam kerja yang berlebih tersebut masuk sebaga
jam kerja lembur dan bagi perusahaan harus membayar upah kerja lembur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi atas pelanggaran dari persyaratan nomor 1 dan 2 di atas adalah
sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh
yang meliputi:
a. Istirahat antara jam kerja, perusahaan harus memberikan waktu
istirahat bagi pekerja/buruh setelah bekerja 4 (empat) jam terus-

menerus dan waktu istirahat yang diberikan tersebut tidak masuk
dalam jam kerja resmi.
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, cuti tahunan dengan waktu 12 (dua belas) hari setelah
pekerja/buruh bekerja bulanan 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 terusmenerus pada perusahaan.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V diatur
mengenai Hari Kerja Resmi, yaitu:
a. Hari kerja resmi dalam 1 (satu) minggu di Kantor Pusat Pekanbaru dan
Kantor Perwakilan Jakarta (KPJ) adalah 5 (lima) hari kerja, sedangkan
untuk SBU/Kebun/Pabrik/Unit adalah 6 (enam) hari kerja.
b. Pergeseran hari kerja resmi terlebih dahulu dirundingkan pihak
Perusahaan dengan SPTP-BUN.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V, diatur
mengenai Waktu Kerja Resmi, yaitu:
a. Waktu Kerja resmi bagi yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari
dalam seminggu adalah rata-rata 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat
puluh) jam seminggu.

b. Waktu kerja resmi bagi yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari
dalam seminggu rata-rata 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)
jam seminggu.
c. Waktu kerja malam hari selama 6 (enam) jam per satu hari dan 35 (tiga
puluh lima) jam seminggu.
d. Dalam hal pekerjaan yang menyangkut teknis produksi yang sifatya
insidentil dan atau darurat demi kepentingan perusahaan yang bersifat
menentukan dapat dilakukan perubahan waktu kerja setelah dibahas
melalui Bipatrit.
Tanggapan responden mengenai Waktu kerja yang telah diatur dalam
Perjanjian kerja Bersama di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru, yang mana penulis mengajukan pertanyaan:
“Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang waktu yang telah diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama?” Jawaban dari responden adalah:
Tabel III.2
Tanggapan Responden terhadap ketentuan waktu kerja yang diatur
dalam Perjanjian Kerja Bersama di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru
No Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

Ya

60

100%

2

Tidak

0

0%

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 orang responden
(100%) menanggapi dengan jawaban bahwa setiap karyawan di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru mengetahui tentang waktu kerja yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adnan Siregar selaku
Kepala Urusan Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara
V Kota Pekanbaru pada tanggal 17 April 2018 (Berapa lama ketentuan mengenai
waktu kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?),
menyatakan bahwa aturan mengenai jam kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama terdapat dalam pasal 17 Perjanjian Kerja Bersama tentang waktu kerja
yaitu hari kerja resmi dalam 1 (satu) minggu di Kantor Pusat Pekanbaru adalah 5
hari kerja, sedangkan untuk SBU/Kebun/Unit adalah 6 (enam) hari kerja (Siregar,
2018).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Raja Dedi Suhada
selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2019 (Berapa lamakah
ketentuan mengenai waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan?),
menyatakan bahwa aturan mengenai waktu kerja tersebut sesuai dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu waktu kerja resmi
selama 8 jam dalam sehari untuk waktu kerja 5 hari dalam seminggu, dan 7 jam
dalam sehari untuk waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Bagi yang bekerja diluar
jam tersebut, dapat dikatakan bekerja lembur (Suhada, 2018).

Tanggapan responden mengenai Waktu kerja resmi di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, yang mana penulis mengajukan
pertanyaan:
“Berapa lamakah waktu wajib bekerja yang Bapak/ibu laksanakan dalam
sehari?” Jawaban dari responden adalah
Tabel III.3
Tanggapan Responden terhadap Waktu kerja resmi di Kantor Pusat
PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
No

Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

8 Jam

60

100%

2

Lebih dari 8 Jam

0

0%

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 orang responden
(100%) menanggapi dengan jawaban bahwa setiap karyawan di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru bekerja selama 8 jam dalam sehari.
Berdasarkan hasil wawaancara penulis dengan Bapak Adnan Siregar
selaku Kepala Urusan Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru pada tanggal 17 April, menyatakan bahwa mengenai
waktu kerja karyawan pada Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V, dimulai
masuk pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap harinya
mulai dari hari senin sampai dengan hari jumat, bila dijumlahkan karyawan
bekerja 9 (sembilan) jam dalam 1 (satu) hari, lalu dikurangi 1 (jam) jam untuk

waktu istirahat. Pekerja bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu
(Siregar, 2018).
2. Waktu Kerja Lembur
Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-102/MEN/VI/2004. Waktu
kerja lembur adalah “Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam
sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5
hari

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

mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan
upah kerja lembur adalah upaya yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai
dengan jumlah waktu kerja yang dilakukan” (Djumialdji, 2006, hal. 32).
Apabila kebutuhan proses produksi mengharuskan adanya kerja lembur,
maka hanya diperbolehkan kerja lembur paling lama 3 jam dalam serhari atau 14
jam serminggu. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kerja lembur pada hari istirahat
mingguan atau pada hari libur resmi. kenyataannya lembur yang terjadi di dalam
praktik melebihi batas maksimal tersebut (Wijayanti, 2009, hal. 367).
Upah kerja lembur adalah upah lebih yang diberikan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh karena telah melakukan pekerjaan melebihi dari jam dan
hari kerja resmi yaitu tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu
minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam dalam satu hari
untuk enam hari kerja dalam satu minggu, atau waktu istirahat , hari-hari besar
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak
berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
Adapun yang termasuk pekerja/buruh dalam golongan jabatan tertentu adalah:
1. Pekerja yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir
2. Perencana
3. Pelaksana
4. Pengendali jalannya perusahaan
Mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja resmi harus dapat
dihindarkan karena pekerja/buruh harus memiliki waktu untuk istirahat untuk
menjaga kesehatan fisiknya. Namun, apabila pengusaha mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja, maka pengusaha harus memenuhi syaratsyarat sesuai dengan ketetapan perundang-undangan (Rusli, 2011, hal. 141):
Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan:
“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.
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 dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
4. ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
keputusan menteri”.
Berdasarkan pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur menyatakan bahwa “Perusahaan memiliki
kewajiban dalam mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur yaitu:
1. Membayar upah atas kerja lembur sesuai jam kerja lemburnya.
2. memberi waktu untuk istirahat secukupnya.
3. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori
apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih, makanan
dan minuman tersebut tidak boleh diganti dengan uang.”
Berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan
upah kerja lembur, menyatakan:
(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
Untuk upah buruh yang dibayarkan secara harian, maka perhitungan
besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi
pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau

dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu.
Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan upah kerja lembur
adalah sebagai berikut:
a. Upah pokok
b. Tunjangan Jabatan
c. Tunjangan kemahalan
d. Nilai pemberian catu ( upah barupa barang untuk keperluan hidup)
untuk pekerja/buruh itu sendiri (Maimun, 2007, hal. 55).
Tanggapan responden mengenai Waktu kerja lembur di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, yang mana penulis mengajukan
pertanyaan:
“Berapa lamakah bapak/ibu melaksanakan waktu kerja lembur dalam
sehari?” jawaban dari responden adalah:
Tabel III.4
Tanggapan Responden terhadap Sesuai atau tidaknya Waktu Kerja Lembur
di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
No

Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

3 Jam

35

60%

2

Lebih dari 3 Jam

25

40%

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 60% dari 60 (enam puluh)
Pekerja menjawab bahwa pekerja melakukan waktu kerja lembur selama 3 jam
dalam 1 hari, dan sebanyak 40% dari (enam puluh) Pekerja menjawab bahwa
pekerja melakukan waktu kerja lembur lebih dari 3 jam dalam sehari.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asmanuddin Sinaga
selaku Ketua SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal 17 April 2018
(Berapa lama dalam 1 hari pekerja bekerja lembur?) menyatakan bahwa waktu
kerja lembur dilakukan tergantung pada bobot pekerja masing-masing karyawan,
waktu kerja lembur paling sering dilakukan di beberapa bagian, hal tersebut
dikarenakan tuntutan dari pekerjaan yang banyak. Bahkan kerja lembur dilakukan
lebih dari 3 jam dalam sehari. Waktu kerja lembur di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan bobot pekerjaan
masing-masing Karyawan (Sinaga, 2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut,
diketahui bahwa masih terdapat ketentuan mengenai waktu kerja lembur di dalam
praktik melebihi batas maksimal waktu kerja.
Berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur
dan upah kerja lembur menyatakan bahwa untuk melakukan kerja lembur harus
ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh
yang bersangkutan, yang mana persetujuan tertulis tersebut dapat dibuat dalam
bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditanda tangani
pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha. Dalam daftar kerja lembur

tersebut harus lah memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya
waktu kerja lembur.
Tanggapan Responden mengenai pengadaan Perintah Tertulis bagi
Karyawan yang melaksanakan kerja lembur di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru, penulis mengajukan pertanyaan:
“Apakah sebelum melakukan kerja lembur bapak/ibu mendapatkan
perintah tertulis dan persetujuan tertulis dari perusahaan untuk bersedia bekerja
lembur?” jawaban dari responden adalah:
Tabel III.5
Tanggapan Responden terhadap ada atau tidaknya Perintah Tertulis bagi
Karyawan yang melaksanakan kerja lembur
No

Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

Ya

0

0%

2

Tidak ada

60

100%

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 100 % responden (60
orang) menanggapi dengan jawaban bahwa perusahaan tidak memberikan
perintah tertulis untuk karyawan yang bekerja lembur. Dari hasil kuisioner
tersebut artinya bahwa perusahaan tidak melaksanaakan ketentuan dalam pasal 6
Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, yang
mana perusahaan harus membuat daftar kerja lembur secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adnan Siregar selaku
Kepala Urusan Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara
V Kota Pekanbaru pada tanggal 17 April 2018 (Bagaimanakah ketentuan
mengenai karyawan yang bekerja melebihi waktu kerja resmi? misalnya ada
perintah tertulis atau tidak?), menyatakan bagi karyawan yang bekerja lembur
tidak mendapat perintah tertulis untuk bersedia bekerja lembur, bagi karyawan
yang bekerja lembur biasanya sudah mengetahui kapan ia akan bekerja lembur.
Dan karyawan yang bekerja lembur hanya akan memberitahukan pada atasannya
bahwa ia akan melakukan kerja lembur (Siregar, 2018).
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

Bapak

Asmanuddin Sinaga selaku Ketua SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara V pada
tanggal 17 April 2018 (Bagaimanakah ketentuan mengenai karyawan yang
bekerja melebihi waktu kerja resmi? misalnya ada perintah tertulis atau tidak?)
menyatakan bahwa pekerja yang melakukan kerja lembur tidak mendapatkan surat
perintah dari perusahaan untuk bersedia bekerja lembur, hal tersebut dikarenakan
di PT Perkebunan Nusantara V tidak lagi menggunakan sistem kerja lembur
sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Sinaga, 2018).
Berdasarkan penelitian penulis dilapangan diketahui bahwa di PT
Perkebunan Nusantara V tidak lagi menggunakan sistem waktu kerja lembur dan
upah kerja lembur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Sebagai pengganti Upah Kerja lembur tersebut
berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Perkebunan Nusantara V dengan

serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan PT Perkebunan Nusantara V
diberlakukannya Sistem Tunjangan Peralihan yang diberikan kepada Karyawan
yang bekerja di luar waktu kerja resmi perusahaan.
3. Tunjangan Peralihan
Berdasarkan perjanjian kerja bersama PT Perkebunan Nusantara V
menyatakan bahwa Tunjangan Peralihan adalah uang jasa yang diterima oleh
karyawan atas kelebihan jam kerja (hari kerja biasa maupun hari kerja
minggu/libur). Tunjangan peralihan merupakan pengganti (kompensasi) dari
pembayaran jam lembur yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan.
Tunjangan Peralihan dilaksanakan sebagai pengganti upah lembur bagi karyawan
yang bekerja lembur .
Berdasarkan perjanjian kerja bersama PT Perkebunan Nusantara V
menyatakan bahwa Tunjangan Peralihan diberikan kepada Karyawan Pelaksana
Golongan IA sampai dengan Golongan IID, Tunjangan Peralihan diberikan
kepada Karyawan Kantor Pusat/SBU/Kebun/Pabrik/Unit yang bekerja dibidang:
a. Administrasi
b. Petugas Keamanan
c. Petugas Dinas Sipil
d. Mandor Pemeliharaan
e. Petugas Sosial/Umum
f. Supir di Kantor Pusat
g. Petugas Medis dan Penunjang Pelayanan Medis

h. TU/TB/TK/TBM, Bibitan, Kebun Plasma, dan pengembangan
Kebun.
Perhitungan tunjangan peralihan telah ditetapkan didalam Perjanjian Kerja
Bersama PT Perkebunan Nusantara V, yang mana tunjangan peralihan diberikan
kepada karyawan pelaksana pada golongan IA sampai dengan IID, tunjangan
peralihan diberikan berdasarkan tarif tabel dikali bobot pekerjaan dikali dengan
hasil penilaian kerja bulananan.
Tarif tabel yang dimaksud adalah nilai upah yang telah ditetapkan dalam
perjanjian, kemudian dikalikan dengan bobot yaitu dimulai dari 55% sampai
dengan 80% sesuai dengan bobot pekerja, jabatan dan golongan, kemudian dikali
dengan hasil penilaian kerja bulanan yang memiliki kriteria penilaian yaitu
Kualitas kerja, Tanggung jawab dalam bekerja, kedisiplinan dan tingkat kehadiran
masing-masing karyawan.
Pemberian tunjangan peralihan Karyawan golongan IA sampai dengan
golongan IID setiap bulannya dibuat oleh Assisten, diperiksa oleh Kepala Urusan
dan disetujui Kepala Bagian/Manager.
“Berdasarkan surat edaran Mentri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. :
SE-07/MEN/1990, penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha terdiri
dari :
a. Upah Pokok, yaitu pembayaran dasar yang diberikan kepada pekerja/
buruh menurut jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan

b. Tunjangan Tetap, yaitu suatu pembayaran yang diberikan secara
teratur kepada pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk
pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu
yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri,
tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap
pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan
kehadiran pekerja/ buruh atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu.
c. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung
maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh yang diberikan
secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta
dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu
pembayaran upah pokok seperti tunjangan transpor atau tunjangan
makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh
(Maimun, 2007, hal. 48-49).””
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asmanuddin Sinaga
selaku Ketua SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara Vpada tanggal 17 April 2018
(Apa yang menjadi dasar diubahnya sistem waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur dengan sistem tunjangan peralihan?), menyatakan bahwa dasar digantinya
Sistem Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dengan Sistem Tunjangan
Peralihan adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Karyawan khususnya bagi
Karyawan Pelaksana, yang mana antara karyawan Pelaksana yang bekerja lembur
dengan karyawan Pelaksana yang tidak bekerja lembur akan mendapatkan uang
Tunjangan Peralihan, yang mana besarannya uang tunjangan peralihan tersebut

sesuai dengan bobot pekerjaannya. Hal ini dilakukan atas dasar adanya
penghargaan terhadap karyawan yang bekerja dengan sungguh sungguh sehingga
menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan tidak harus bekerja lembur
(Sinaga, 2018).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa antara
Karyawan Pelaksana yang bekerja lembur dengan Karyawan Pelaksana yang tidak
bekerja lembur sama-sama mendapat uang Tunjangan Peralihan.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Raja Dedi
Suhada selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2019 (Bagaimanakah
tanggapan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengenai di
ubahnya sistem waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang digantikan
dengan tunjangan peralihan di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
pekanbaru?), menyatakan bahwa Peraturan-peraturan dalam perjanjian kerja
bersama tersebut atas kesepakatan dari pihak perusahaan dan serikat
pekerja/serikat buruh dalam perusahaan tersebut. Peraturan tersebut dibuat harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti ketentuanketentuan dalam perjanjian kerja bersama tersebut tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangundangan (Suhada, 2018).
Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur
dan upah kerja lembur menyatakan bahwa “pengusaha wajib membayarkan upah

atas kerja lembur yang dilakukan oleh pekerja/buruh, bagi pekerja/buruh yang
termasuk dalam golongan jabatan tertentu tidak berhak atas upah kerja lembur,
golongan jabatan tertentu adalah yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya
tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan.”
Tanggapan

Responden

mengenai

ada

atau

tidaknya

Perusahaan

memberikan upah atas kerja lembur di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V
Kota Pekanbaru, penulis mengajukan pertanyaan:
“Apakah Bapak/ibu mendapatkan upah tambahan atas kerja lembur di
kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?” Jawaban responden
adalah:
Tabel III.6
Tanggapan Responden terhadap ada atau tidak Perusahaan memberi upah
tambahan atas Kerja Lembur di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V
Kota Perkanbaru
No

Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

Ada

60

100%

2

Tidak ada

0

0

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 orang responden (100
%) menanggapi dengan jawaban bahwa perusahaan sudah memberika upah atas
kerja lembur berupa Tunjangan Peralihan setiap bulannya kepada Karyawan
Pelaksana, yang mana Tunjangan Peralihan tersebut diberikan sesuai dengan
masing-masing bobot pekerjaan karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmanuddin Sinaga selaku
Ketua SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal 17 April 2018
(Apakah perusahan telah memberikan upah penggati atas waktu kerja lembur?),
menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan upah atas kerja lembur yang
diberikan setiap bulannya kepada karyawan, dan diberikan dalam bentuk
tunjangan peralihan sesuai dengan bobot pekerjaanya (Sinaga, 2018).
Tanggapan Responden mengenai Tunjangan Peralihan di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, berdasarkan pengumpulan data di
lapangan tentang ada atau tidaknya upah tambahan atas pelaksanaan kerja lembur
di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru, penulis
mengajukan pertanyaan :
“Apakah Bapak/ibu mendapatkan tunjangan peralihan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V?” Jawaban responden
adalah:
Tabel III.7
Tanggapan Responden terhadap Sesuai atau Tidaknya Pembagian
Tunjangan Peralihan di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Perkanbaru
No

Tanggapan Responden

Jumlah

Persentase

1

Sesuai

60

100%

2

Tidak sesuai

0

0%

60

100%

Jumlah
Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 60 orang responden (100
%) menanggapi dengan jawaban bahwa perusahaan sudah memberika Tunjangan

Peralihan sesuai dengan Perjanjian kerja bersama PT Perkebunan Nusantara V,
Tunjangan peralihan tersebut diberikan setiap bulannya kepada Karyawan
Pelaksana, yang mana Tunjangan Peralihan tersebut diberikan sesuai dengan
masing-masing bobot pekerjaan karyawan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmanuddin Sinaga selaku
Ketua SPTP-BUN pada tanggal 17 April 2018 (Apakah perusahaan telah
memberikan tunjangan peralihan sebagai uang pengganti dari kerja lembur sesuai
dengan ketentuan perjanjian kerja bersama?), menyatakan bahwa perusahaan telah
memberikan Tunjangan Peralihan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan
Perjanjian kerja bersama, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan
pekerja kepada Serikat Pekerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru (Sinaga, 2018).
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Raja Dedi Suhada
selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2019 (Bagaimanakah
pengawasan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja bersama di kantor pusat
PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru?), menyatakan bahwa pihak Dinas
Tenaga Kerja tidak dapat mengawasi satu persatu dari setiap perusahaan,
dikarenakan kurangnya tenaga kerja khususnya di bidang Sumber Daya Manusia
dan bidang pengawasan, oleh sebab itu, pihak Dinas Tenaga akan melakukan
pengawasan lebih mendalam apabila adanya laporan/pengaduan dari pihak
perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Suhada,
2018).

Pengawasan dalam hal tersebut pada dasarnya dilakukan untuk
menghindari agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang
diharapkan, dan dapat membantu terlaksananya kebijakan atau peraturan secara
efektif. Tanpa adanya proses pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan maka akan
memungkinkan terjadinya penyimpangan dari kebijakan atau dapat bertentangan
dari ketentuan yang telah ditetapkan (S, 2017, hal. 40-41)
Menurut penulis, meskipun ketentuan mengenai upah lembur yang telah di
ganti dengan tunjangan peralihan telah terlaksana dengan baik di lapangan tetapi
pelaksanaan tersebut masih harus tetap diawasi, khususnya oleh Dinas Tenaga
Kerja dalam pelaksanaan Perjanjian kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru, terutama mengenai upah kerja lembur yang telah di
ganti dengan tunjangan peralihan. Yang mana dalam pelaksanaannya haruslah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa definisi yang diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara berbeda dengan kenyataan
yang ada di lapangan, yang mana definisi dari Tunjangan Peralihan yang di atur
dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara V adalah uang jasa
yang diterima oleh karyawan atas kelebihan jam kerja (hari kerja biasa maupun
hari kerja minggu/libur). Tunjangan Peralihan merupakan pengganti (kompensasi)
dari pembayaran jam lembur yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan.
Sedangkan dalam kenyataan yang ada dilapangan bahwa uang Tunjangan
Peralihan tersebut diberikan kepada seluruh karyawan pelaksana sesuai dengan
bobot pekerjaannya.

Menurut penulis, antara tunjangan peralihan dengan uang lembur atas
kelebihan waktu kerja tersebut harus dipisahkan, karena uang lembur tersebut
tidak dapat diganti dengan tunjangan, seperti yang telah ditetapkan dalam
Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor:

KEP-

102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja
yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8
jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada
hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
Maka dari itu perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja
resmi wajib membayar upah atas kerja lembur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
B. Hambatan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja di
Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
Bentuk dan isi perjanjian kerja berkaitan dengan syarat formil suatu
perjanjian kerja, meski tidak ada peraturan yang mengatur dan mengikat tentang
bentuk dan isi perjanjian, karena dengan adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu
suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada diperbolehkan untuk
melakukan suatu kotrak atau membuat sebuah perjanjian asal tidak bertentangan
dengan Undang-undang, norma, dan ketertiban umum. Dari sebuah kontrak
tersebut akan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya yang harus
dipatuhi. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320, 1335, dan 1337 KUH

Perdata di samping pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Khakim, 2009, hal. 57).
Dalam Praktik masih ada pihak yang sengaja dan salah menafsirkan
penerapan asas kebebasan berkontrak. Dianggapnya dengan asas ini perjanjian
kerja dapat dibuat dengan semaunya dan tanpa mematuhi rambu-rambu hukum
yang berlaku. Beberapa contoh di antaranya perjanjian yang mencantumkan
melanggar atau meniadakan ketentuan perhitungan upah lembur (Khakim, 2009,
hal. 58).
Berdasarkan pasal 1 butir 1 Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. KEP-102/Men/IV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur) menyebutkan “waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang
melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada istirahat
resmi yang ditetapkan pemerintah.”
Ketentuan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali
bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu yang akan
diatur sendiri dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bagi pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja resmi akan mendapatkan
upah berupa uang tunjangan peralihan, yang mana uang tunjangan peralihan
merupakan uang jasa yang diterima oleh karyawan atas kelebihan jam kerja (hari
kerja biasa maupun hari kerja minggu/libur). Tunjangan peralihan merupakan
pengganti (Kompensasi) dari pembayaran jam lembur yang dibayarkan
perusahaan kepada pekerja.

Hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang waktu
Kerja dikantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru adalah antara
pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja resmi dengan pekerja yang tidak
bekerja melebihi waktu kerja resmi sama-sama mendapatkan upah atas kerja
lembur. Tunjangan Peralihan tersebut akan diberikan sesuai dengan bobot
pekerjaan dari masing-masing pekerja, dan diberikan setiap bulannya.
Hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang waktu
kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru adalah masih
banyaknya pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja lembur seperti yang diatur
dalam pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. KEP/102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur menyatakan secara tegas bahwa waktu kerja lembur hanya dapat
dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 Jam dalam 1 minggu.
Berdasarkan hal tersebut perusahan yang mempekerjakan pekerja bekerja
melebihi waktu kerja resmi harus membuat menetapkan waktu kerja lembur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu kurangnya pekerja khususnya dalam bidang
Sumber Daya Manusia, sehingga pelaksanaan pengawasan dilapangan berjalan
kurang efektif, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan
pengawasan yang konkrit apabila telah adanya laporan/pengaduan dari pihak
pekerja/perusahaan.

Oleh karena penelitian ini khusus di Kantor Pusat PT Perkebunan
Nusantara V Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Bersama tentang Waktu Kerja di kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru, yang mana ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur tidak lagi diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Oleh sebab itu, atas
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan perusahaan, sebagai uang
pengganti kerja lembur perusahaan memberikan tunjangan peralihan kepada
karyawan pelaksana di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru.

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada BAB III hasil
penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tentang Waktu Kerja di Kantor
Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yaitu pekerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru
Bekerja selama 8 jam dalam 1 dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari
kerja dalam 1 minggu. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama
tentang waktu kerja di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru tidak lagi menggunakan sistem kerja lembur dan sistem upah
kerja lembur sesuai dengan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan
Ttransmigrasi

Nomor

KEP.102/MEN/VI/2004

dan

Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pengganti
dari upah kerja lembur dikantor pusat PT Perkebunan Nusantara V Kota
Pekanbaru perusahan memberikan tunjangan peralihan bagi karyawan
pelaksana pada golongan IA sampai dengan IID.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pusat PT
Perkebunan Nusantara V Kota Pekanbaru dapat diketahui hambatan dalam
pelaksanaan perjanjian kerja bersama tentang waktu kerja di Kantor PT
Perkebunan Nusantara V kota Pekanbaru adalah Tunjangan Peralihan yang

diberikan oleh perusahaan kepada Karyawan Pelaksana pada golongan IA
sampai dengan II D sebagai pengganti upah kerja lembur tersebut
diberikan kepada seluruh karyawan pelaksana, berdasarkan hal tersebut
dapat di simpulkan bahwa antara pekerja yang bekerja melebihi waktu
kerja lembur dengan pakerja yang tidak melakukan kerja lembur samasama mendapatkan tunjangan peralihan.
Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu kurangnya pekerja khususnya dalam
bidang Sumber Daya Manusia, sehingga pelaksanaan pengawasan
dihalapangan berjalan kurang efektif, pihak Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi akan melakukan pengawasan yang konkrit apabila telah
adanya laporan/pengaduan dari pihak pekerja/perusahaan
B. Saran
1. Kepada Pekerja/buruh penulis menyarankan, agar mengerti mengenai
ketentua-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan
Nusantara V yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pihak
serikat pekerja/serikat buruh di PT Perkebunan Nusantara v. Hal ini
agar hak pekerja/buruh akan didapatkan sepenuhnya.
2. Kepada Perusahaan penulis menyarankan, agar dapat menentukan
waktu kerja lembur bagi pekerja supaya pekerja yang bekerja melebihi
waktu kerja resmi dan bekerja melebihi waktu kerja lembur tidak lagi
terjadi.

3. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau penulis
menyarankan, agar dapat meningkatkan Tenaga Kerja khusunya dalam
bidang Sumber Daya Manusia dan Bidang Pengawasan, agar
pengawasan di perusahaan-perusahan berjalan dengan efektif. Dan
untuk kedepannya pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau lebih giat lagi untuk mengoptimalkan pengawasan
terhadap perusahaan besar maupun perusahaan kecil sesuai dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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