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MOTTO 
 
 

Ada tertulis : ”Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman. Oleh sebab itu janganlah engkau takut menghadapi dunia sebab Tuhan beserta 

kita ”(Matius 28 : 20), 

 

 

Kemenangan kita yang paling agung bukanlah ketika kata tidak pernah jatuh, tetapi 

kateika kita selalu mampu bangkit dari setiap kegagalan (Mazmur 37:23-24) 

 

 

Bukalah setiap hari baru dengan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan 

bagi kita sekeluarga, dan kemudian tutuplah hari itu dengan doa syukur 

(Penulis) 

 

 

Belajarlah memaknai hidup sesuai kehendakNya 

 

(Penulis) 

 

 

Tidak seseorang pun bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengubah masa depan 

apabila kita melakukan tindakan positif 

   

(Penulis) 
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ABSTRAK 

DEVITA CHRISTI ROSALI, 2008. PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA 
ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA 
DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS. Fakultas Hukum UNS. 
 
 Latar belakang penulisan hukum ini adalah suatu perlindungan aspek 
norma kerja  untuk memberikan kepastian kewajiban yang berkaitan dengan 
sistem pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan karyawan. 
Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja dan 
perusahaan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Untuk dapat mewujudkan hak dan 
kewajiban rasa keadilan antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengkaji dan mendapatkan data mengenai peraturan perlindungan aspek norma 
kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan 
karyawan di Solopos dan pelaksanaan perlindungan aspek norma kerja yang 
meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan karyawan di 
Solopos 

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif analisis. PT. Aksara Solopos dipilih sebagai 
tempat penelitian sedangkan subyek penelitian yaitu Asistent bagian manajer 
SDM dan staf bagian SDM PT. Aksara Solopos. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif dengan model interaktif data. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan perlindungan 
aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan 
kesejahteraan karyawan itu dituangkan dalam peraturan perusahaan di PT. Aksara 
Solopos yang berlaku bagi semua pekerja di PT. Aksara Solopos. Pada dasarnya 
peraturan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pelaksanaan dalam hal 
perlindungan kerja secara garis besar tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 meskipun belum secara khusus memberi perlindungan  
kerja bagi wartawan sehingga rekomendasi penelitian ini adalah perlunya 
dilakukan pengaturan secara khusus di bidang perlindungan norma kerja khusus 
bagian wartawan sehubungan dengan resiko kerja yang dilakukan wartawan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini merupakan negara 

yang sedang berkembang dan mempunyai potensi yang sangat besar dalam 

upaya peningkatan pembangunan nasional. Dalam pembangunan dan 

perkembangan suatu bangsa ini ditentukan oleh usaha dari bangsa itu sendiri 

untuk dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Tujuan pembangunan nasional 

adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang 

merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan 

berkedaulatan rakyat. Tujuan pembangunan tersebut tercantum secara rinci 

dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dalam pelaksanaan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan 

UUD 1945, diperlukan  pencapaian pembangunan dari beberapa bidang                                                                                                                                                                                                              

salah satunya adalah bidang  ketenagakerjaan. Hal ini hendaknya tidak hanya 

dilihat dari satu segi saja karena masalah ketenagakerjaan mencakup berbagai 

segi hukum khususnya hukum ketenagakerjaan, segi ekonomi, segi sosial dan 

segi kemanusiaan. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 ditentukan bahwa tiap-

tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Berkaitan dengan ketentuan itu, maka pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menguasahakan kesejahteraan masyarakat, salah 

satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan pembinaan 

tenaga kerja. Arah pembangunan ini juga terwujud dalam kebijakan hukum di 

bidang ketenagakerjaan yaitu mengembangkan ketenagakerjaan secara 
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menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan 

kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan 

kesejaahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. Faktor tenaga 

kerja sebagai sumber daya manusia di dalam pembangunan nasional 

khususnya bidang ekonomi merupakan salah satu komponen yang penting 

sebagai pelaku dalam pembangunan nasional. 

Tujuan campur tangan pemerintah dalam ketenagakerjaan ini adalah 

mewujudkan ketenagakerjaan yang adil dengan memberikan hak-hak bagi 

pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik 

menyangkut keselamatan, kesehatan, upahnya yang layak, selain itu 

pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha. Pengaruh 

pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan  ini diwujudkan dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perundang-undangan ini 

membawa nuansa baru dalam  khasanah hukum ketenagakerjaan seperti 

mensejajarkan istilah buruh menjadi pekerja dan majikan menjadi pemberi 

kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dapat memberikan 

gambaran tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, tetapi 

dalam kenyataannya implementasi Undang-Undang ini masih banyak 

ditemukan kekurangannya. Ini dapat diketahui dengan masih adanya 

pelanggaran dari pihak pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga akhirnya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja yang 

menuntut hak-haknya  sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja 

sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja. Hal ini merupakan 

sedikit contoh kasus yang melatarbelakangi ketidakmaksimalan pelaksanaan  

Undang-Undang ketenagakerjaan ini di lapangan. 

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang berkaitan dengan 

hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang bersifat sub ordinataif 

sehingga sering menimbulkan anggapan bahwa pekerja merupakan pihak yang 

lemah oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah untuk melindungi 

pekerja agar dapat mewujudkan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan 
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di dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja diperlukan suatu 

perlindungan hukum  untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

bagi kedua belah pihak terhadap permasalahan yang timbul pada saat 

pelaksanaan kerja berlangsung. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian 

hukum bagi kedua belah pihak tersebut adalah  melalui adanya perjanjian 

kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian 

kerja ini sebagai awal dari terciptanya hubungan kerja ini harus dibuat 

berdasarkan asas-asas perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini digunakan sebagai 

sarana mewujudkan hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja yang harus 

ditaati dan dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi 

kedua belah pihak, untuk mewujudkan rasa keadilan serta mewujudkan 

kesejahteraan bagi semua pihak. Perjanjian kerja dimaksudkan untuk 

perlindungan dalam bekerja khususnya dalam aspek norma kerja. 

Perlindungan norma kerja ini dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian kewajiban yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu 

kerja, mengaso atau waktu istirahat, istirahat cuti, waktu kerja malam hari. 

Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai 

manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan 

mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus 

diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. 

Di dalam negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kelahiran atau 

pertumbuhan  penduduk yang relatif tinggi dan penyebaran penduduk yang 

kurang merata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia yaitu kuantitas tenaga kerja yang tidak 

sebanding dengan lapangan atau kesempatan kerja yang ada. Atas dasar 

kenyataan itu maka diperlukan suatu kerja sama yang baik antara semua pihak 

untuk mengatasi masalah tersebut  serta untuk lebih meningkatkan peranan 

sumber daya manusia yang besar di Indonesia dengan menyediakan lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan kualitas dari masing-masing individu tersebut. 

Dalam hal ini Pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha 
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untuk mendirikan dan mengembangkan industri agar dapat memberikan 

kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan 

mengurangi pengangguran. Dan salah satu bidang yang dapat dijadikan lahan 

pekerjaan adalah bidang  jurnalist karena di zaman reformasi ini  orang dapat 

mengemukakan pendapatnya secara lugas dan  akses informasi dapat dengan 

mudah didapat oleh masyarakat. Dari latar belakang ini menyebabkan banyak 

bermunculan media media massa baru. Dimulai dari  televisi nasional hingga 

televisi lokal serta ratusan radio, jumlah media massa ini mencapai ribuan 

buah. 

Salah satu sektor usaha yang melibatkan pekerja dalam jumlah cukup 

banyak adalah perusahaan pers karena selain pekerja dalam kantor juga 

pekerja lapangan. Oleh karena itu pelaksanaan norma kerja harus benar-benar 

dijalankan dengan baik untuk dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban 

bagi pengusaha dan pekerja. Sebagaimana daerah lain di Indoneseia, daerah 

Solo yang dikenal sebagai kota budaya ini  juga  sudah menjelma menjadi 

sebuah kota besar yang mempunyai populasi sebanyak  6,7 juta jiwa serta luas 

daerah yang mencakup tujuh daerah tingkat dua ini  yang mampu menawarkan 

media massa yang mampu memenuhi kebutuhan warga Solo akan informasi. 

Berdiri di kota Solo  mulai tahun 1997, harian umum  Solopos mampu 

menjadi media massa lokal yang melayani kebutuhan informasi warga Solo 

yang meliputi daerah Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, 

Boyolali, Wonogiri, Klaten serta Kabupaten Pacitan, Kabupaten Gunung kidul 

hingga Kota Salatiga. Di daerah Solo ini, Solopos berdiri dan masyarakat 

menempatkan Solopos menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

mereka. Dari awal sebuah anak perusahaan penerbit harian bisnis Indonesia, 

kini Solopos berkembang menjadi penerbitan sendiri yang melayani informasi 

bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Solopos melayani melalui berbagai jenis 

penerbitan dan radio Solopos FM. Solopos memberikan dampak bagi 

perkembangan dunia media massa di kota Solo. 
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Dalam berjalannya waktu Solopos mampu menunjukkan eksistensinya 

dan akhirnya menjadi koran utama bagi masyarakat dan berkembangnya 

penerbitan Solopos maka berdampak bagi kebutuhan akan pekerja di Solopos. 

Dalam hal ini seiring bertambahnya jumlah pekerja juga perlu peningkatan 

perlindungan terhadap para pekerja untuk memberikan ketenangan dan 

kenyamanan dalam bekerja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dapat memberikan 

peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Adanya 

perlindungan dan pemberian tersebut ini dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang terwujud dalam perjanjian 

kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 digunakan sebagai 

pedoman bagi perusahaan untuk melindungi pekerjanya tepatnya pada BAB X 

tentang perlindungan waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan 

Dalam hal ini Solopos sebagai salah satu sektor usaha bidang pers 

yang mempunyai pekerja dalam jumlah  yang cukup banyak berperan cukup 

penting dalam mewujudkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan termasuk 

masalah norma kerja. Berkaitan dengan norma kerja di Solopos sudah berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Bahwa dalam perusahaan pers ada banyak pekerja yaitu pekerja staf 

kantor, wartawan dan sebagainya. Seorang wartawan dituntut selalu siap 

bekerja 24 jam untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi publik. 

Adanya pelanggaran yang terjadi tentang tidak adanya penggantian uang 

transport, klaim biaya liputan dan sebagainya serta perlunya peningkatan gaji 

bagi pekerja media khususnya jurnalist yang tidak mendapatkan upah 

sebanding denagan resiko pekerjaannya. Perlunya adanya standart gaji bagi 

wartawan untuk dapat meningkatkan semangat pekerja media. Dari uraian 

latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha untuk menyusun 

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA 

PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN 

ASPEK NORMA KERJA DI SOLOPOS. 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka 

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peraturan perlindungan hukum bagi pekerja dalam kaitannya 

dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti 

dan jaminan kesejahteraan di Solopos?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja dalam 

kaitannya dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu 

kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di Solopos?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui Peraturan perlindungan hukum bagi pekerja dalam 

kaitannya dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, 

waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di Solopos. 

b) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja 

dalam kaitannya dengan aspek norma kerja ynag meliputi 

pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di Solopos. 

2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 18 

c) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

hukum. 

D.   Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b) Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

c) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 

lanjut 

2. Manfaat Praktis 

a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

E.    Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. 

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 
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tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 

(Soerjono Soekanto,2001:42). 

Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu 

penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan 

metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode 

pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang 

menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 

bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Soerjono Soekanto 

adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 

membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 

penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2001:10).  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 

data-data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga 

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 

(Soerjono Soekanto, 2001:250). Pendekatan kualitatif ini penulis 

pergunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: 

a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 

berhadapan dengan kenyataan. 
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b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan, dengan cara wawancara  

terhadap responden dalam penelitian. 

b) Data Sekunder 

       Yaitu data yang dikumpulkan dari  sejumlah keterangan atau fakta 

yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian 

kepustakaan. 

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 

penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, Pertama sumber data 

primer yaitu dengan Asistent manajer SDM, Staf bagian SDM dan 

Wartawan PT. Aksara Solopos. Kedua, sumber data sekunder yang 

terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer  

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain: 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data data 

primer berupa hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil 

penelitian, Peraturan perusahaan (PP). 
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c) Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus  besar bahasa 

Indonesia dan sebagainya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara 

wawancara langsung dengan staf bagian SDM dan wartawan PT 

Aksara Solopos. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan 

informasi yang lengkap dan teliti mungkin. Dalam hal ini yang 

menjadi responden adalah Bapak Candra selaku Asistent manajer 

SDM PT. Aksara Solopos. 

b) Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian 

atau kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-

bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan 

landasan teori. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis 

menggunakan  model  analisis interaktif (interaktif model of analisis), 
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yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model 

ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang 

terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar 

data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 

:35). Tiga tahap tersebut adalah: 

a) Reduksi Data 

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 

dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-

terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 

b) Penyajian Data 

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

riset dapat dilaksanakan. 

c) Menarik Kesimpulan  

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 

peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 

(HB. Sutopo, 2002:37) 

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data: 

 

 

 

  

 

Gambar 1: Bagan Analisa interaktif 

Pengumpulan data 

Penarikan kesimpulan 

Penyajian data Reduksi data 
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Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak 

diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 

selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 

penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang 

dilakukan dengan  proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat 

yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  masalah yang 

diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, 

kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus 

urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus 

(HB.Sutopo, 2002:13). 

F.    Sistematika penulisan hukum 

Untuk lebih mudah dalam pembahasan, menganalisa serta 

menjabarkan isi penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab sebagai berikut 

BAB 1            :PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan hukum 

BAB 11           :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan hukum 

ketenagakerjaan, tinjauan tentang hubungan hukum dan 

perjanjian kerja, tinjauan tentang perlindungan hukun kepada 

pekerja khususnya aspek norma kerja, tinjauan tentang kegiatan 

pekerja pers dan tinjauan tentang teori pelaksanaan hukum 

BAB 111 :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraiakn penjelasan dari hasil penelitian yang 

akan diperoleh di lapangan dan pembahasannya mengenai 
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gambaran umum Solopos, untuk mengetahui peraturan 

perlindungan hukum bagi pekerja dalam kaitannya dengan 

aspek norma kerja ynag meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti 

dan jaminan kesejahteraan di Solopos dan pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja dalam kaitannya dengan 

aspek norma kerja ynag meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti 

dan jaminan kesejahteraan di Solopos. 

 BAB 1V     :PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan 

yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 

a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli 

hukum berbeda beda satu yang lain, karena pengertian ini sangat 

tergantung hukum positif dari masing-masing negara dan keluasan 

cakupan hukum ketenagakerjaan di masing-masing negara. Di 

samping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para 

ahli hukum memberikan definisi hukum ketenagakerjaan yang 

berbeda pula. 

Menurut Imam Soepomo, merumuskan bahwa hukum 

ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah: “Suatu himpunan 

peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan 

dengan suatu kejadian dimana seorang pekerja bekerja dengan 

orang lain dengan menerima upah” sedangkan Soetikno 

memberikan definisi hukum perburuhan sebagai berikut:” Hukum 

perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum 

mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara 

pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan 

keadaan-keadaan  penghidupan yang langsung bersangkut paut 

dengan hubungan kerja tersebut. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakarjaan menentukan bahwa 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada saat sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

Jadi ruang lingkup hukum ketenagakerjaan lebih luas daripada 
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hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang 

lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara 

buruh dan majikan dalam hubungan kerja saja (Lalu Husni, 

2003:16). Dari pengertian hukum ketenagakerjaan yang berbeda-

beda tersebut terdapat kesamaan bahwa hukum ketenagakerjaan 

adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara 

pekerja atau organisasi pekerja dan pengusaha atau  organisasi 

pengusaha dan pemerintah, termasuk di dalamnya proses-proses 

dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan 

hubungan tersebut menjadi kenyataan. 

b. Pihak-Pihak yang terkait dalam Ketenagakerjaan 

1) Buruh atau Pekerja 

Pengertian pekerja yang beredar dalam masyarakat 

berbeda-beda. Dalam masyarakat berkembang istilah-istilah 

yang kadang dikacaubalaukan penggunaannya, karena 

beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat itu 

sendiri yaitu buruh, pekerja dan pegawai, tetapi pada dasarnya 

semua istilah itu adalah sama pengertiannya yaitu: “Orang 

yang bekerja pada orang lain denagan menerima upah 

(Darwan Prinst, 2000:20). 

 Istilah buruh sangat popular dalam dunia perburuhan 

/ ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak 

lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena 

peraturan yang lama (sebelum Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah 

buruh. Pada zaman Belanda yang dimaksud buruh adalah 

pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan 

pekerjaan kasar. Orang-orang ini disebutnya sebagai ”Bule 

Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor 

pemerintah maupun swasta disebut sebagai Karyawan / 
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Pegawai, atau ”White Collar” (Lalu Husni, 2003:33). Setelah 

Indonesia merdeka, kita tidak lagi mengenal perbedaan antara 

buruh buruh halus dan buruh kasar tersebut. Semua orang yang 

bekerja di sektor swasta baik pada orang maupun badan 

hukum disebut buruh dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama. 

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia 

istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, 

sebagaimana yang telah diusulkan pemerintah dalam hal ini 

Depnaker pada waktu konggres FBSI 11 Tahun 1985. 

Alasannya adalah karena istilah buruh kurang sesuai dengan 

kepribadian bangsa, istilah buruh cenderung menunjuk pada 

golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain 

yaitu majikan. 

Istilah pekerja yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja / buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk apapun.  

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja 

dalam Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 , 

pengertian ”pekerja” diperluas yakni termasuk: 

a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik 

yang menerima upah maupun tidak. 

b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang 

memborong adalah perusahaan. 

c) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan (Lalu Husni,  

2003:35). 
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Staatsblad 1931 Nomor 366 mendefinisikan, bahwa 

buruh adalah pengurus perusahaan dan mereka yang di bawah 

pimpinan pengawas diberi tugas melakukan pimpinan atau 

pengawasan atas pekerjaan di lapangan, pabrik, tempat kerja 

atau kantor. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1981 menentukan, bahwa buruh adalah tenaga kerja yang 

bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Oleh karena 

itu ruang lingkup pekerja atau buruh sangat luas, yakni dapat 

meliputi mulai dari pembantu rumah tangga, tukang becak, 

sampai pimpinan perusahaan yang menerima upah sebagai 

imbalan prestasinya dari majikan (Darwan Prinst, 2000:22). 

2) Pengusaha 

Seperti halnya dengan istilah buruh, istilah majikan 

juga kurang sesuai dengan kepribadian bangsa karena 

berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada diatas sebagai 

lawan atau kelompok penekan dari buruh padahal antara buruh 

dan majikan secara yuridis merupakan  mitra kerja yang 

mempunyai keduukan yang sama, karena itu lebih tepat jika 

disebut dengan istilah pengusaha. Dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan pengertian 

Pengusaha, yaitu: 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya 

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau  badan hukum yang 

berada di Indonesia mewakili perusahaan yang 
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berkedudukan di luar wilayah Indonesia (Lalu Husni, 2003 

:36). 

 Sedangkan pengertian perusahaan menurut Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: 

1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, 

baik milik swasta maupun milik negara yang 

memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan merperkerjakan orang lain dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

            Dari pengertian diatas jelaslah bahwa pengertian 

pengusaha menunjuk pada  orangnya, sedangkan pengertian 

perusahaan menunjuk pada bentuk usahanya. 

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja-

Transmigrasi dan Koperasi, dikatakan bahwa Pengusaha 

adalah orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan 

milik sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau 

badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, yang 

mempekerjakan seorang buruh atau lebih dengan membayar 

upah. Oleh karena itu dapat dimaklumi pengertian pengusaha 

itu sangat luas, karena dapat berupa perorangan, pemilik dari 

suatu usaha, pengurus dari suatu badan hukum baik Yayasan, 

Perseroan Terbatas, Koperasi, IMA dan badan usaha lainnya 

seperti Firma, CV dan lain-lainnya asal saja mempekerjakan 

minimal seorang pekerja dengan memberikan upah (Darwan 

Prinst, 2000:36). 
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Apabila pengusaha dan pekerja atau buruh 

mengadakan suatu hubungan yang didasarkan pada suatu 

perjanjian kerja, maka akan timbul suatu hubungan kerja. 

2. Tinjauan umum tentang Hubungan Kerja dan Perjanjian kerja 

a. Pengertian Hubungan Kerja 

Bahwa riwayat hubungan kerja di Indonesia diawali 

dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, 

rodi dan poenale sanksi. Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah 

pimpinan orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apapun 

termasuk hak atas penghidupannya. Terjadinya perbudakan pada 

masa dulu disebabkan karena raja, pengusaha yang mempunyai 

ekonomi kuat membutuhkan  orang yang dapat mengabdi 

kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak bekemampuan 

secara ekonomi saat itu cukup banyak yang disebabkan karena 

rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak 

mengherankan perbudakan hidup tumbuh dengan subur (Lalu 

Husni, 2000:2). 

Menurut Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasakan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah. Hubungan kerja merupakan sesuatu yang abstrak dan 

merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan seorang 

pekerja atau buruh. Hubungan kerja hanya lahir karena ada 

perjanjian kerja. Perjanjian melahirkan perikatan, perikatan yang 

lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan 

kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam 

perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lainnya dinamakan 

buruh atau pekerja.Digunakannya perkataan hubungan kerja, untuk 
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menunjukkan bahwa hubungan kerja antara majikan dengan buruh 

mengenai kerja (Abdul rahcmad budiono, 1995:25). 

b. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yang dalam bahasa belanda disebut 

Arbeidsoverenkoms mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a 

KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: ”Perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) 

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si 

majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah”. Menilik pasal tersebut diatas maka dapat 

diketahui bahwa ciri khusus dari perjanjian kerja adalah di bawah 

perintah pihak lain, ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

pengusaha dan pekerja adalah hubungan atasan dan bawahan. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian, yakni: 

”Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh 

dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. 

Selain pengertian normatif tersebut di atas, Imam 

Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk 

bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, 

dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh 

dengan bayaran upah    (Lalu Husni, 2003:54). 

c. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 

Dari perumusan perumusan diatas dapat disimpulkan 

bahwa untuk dapat dinamakan suatu perjanjian kerja harus 

memenuhi unsur-unsur  sebagai berikut: 

1) Adanya unsur work atau pekerjaan. 
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Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang 

diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah 

dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seijin majikan 

dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

KUHPerdata Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib 

melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seijin majikan 

ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi 

karena bersangkutan dengan keterampilan / keahliannya, maka 

menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian 

kerja tersebut putus demi hukum. 

2) Adanya unsur perintah 

Salah satu yang membedakan hubungan kerja dengan 

hubungan lainnya adalah adanya unsur perintah, misalnya 

hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan 

klien. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja 

karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien 

atau klien. 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada 

pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan 

harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal seperti 

ini oleh Soepomo disebut dengan hubungan sub ordinatif 

3)  Adanya upah 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan 

kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan 

utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah 

memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka 
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suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja 

(Lalu Husni, 2003:57). 

4) Adanya waktu 

   Ketentuan ini sangat penting untuk perjanjian kerja  waktu 

tertentu, yaitu bahwa pekerja kontrak melakukan pekerjaan 

yang diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena 

itu harus disebutkan secara tegas dalam perjanjian kerja. 

Sedangkan untuk pekerja tetap, hal ini tidak diperlukan. 

d. Syarat sahnya perjanjian kerja 

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka 

perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan 

bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

1) Kesepakatan kedua belah pihak 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut 

kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju 

atau sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang 

dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. 

Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak 

pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. 

2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian maksudnya adalah pihak pekerja maupun 

pengusaha cakap untuk membuat perjanjian. Seseorang 

dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan 

telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan 

memberikan batasan minimal 18 tahun. Selain itu seseorang 
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dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak 

terganggu jiwanya. 

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan adalah 

merupakan obyek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan 

pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan 

kewajiban para pihak. 

4) Objek Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Lalu Husni, 2003:57). 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus 

dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian 

tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan 

kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat 

perjanjian dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata 

disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai 

orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan 

harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut 

obyek perjanjian. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 

perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian 

tersebut dianggap tidak pernah ada. 

Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat 

hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang 

tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga 

oleh orang tua / wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap 

membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu 

kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai 
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kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim (Lalu 

Husni, 2003:59). 

Apabila terjadi suatu hubungan kerja yang didasarkan pada 

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, tentunya akan 

menimbulkan suatu kewajiban bagi masing-masing pihak.  

e. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 

     Perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja 

dengan objek mengenai pekerjaan menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiaban harus 

dipenuhi agar tercipta hubungan kerja yang serasi. Hak dari pihak 

yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, 

demikian juga sebaliknya kewajiban pihak yang satu merupakan 

hak bagi pihak yang lainnya. 

1) Kewajiban buruh atau pekerja 

Dalam ketentuan mengenai kewajiban buruh atau 

pekerja yang pada intinya adalah sebagai berikut: 

a) Kewajiban melakukan pekerjaan 

 Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari 

seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun 

demikian dengan ijin pengusaha dapat diwakilkan. Hal ini 

berarti  pekerjaan bersifat pribadi. Jadi jika pekerja 

meniggal dunia berarti perjanjian  kerja akan berakhir 

dengan sendirinya. 

b) Kewajiban menaati tata tertib                

Dalam melakukan pekerjaan buruh pekerja wajib 

mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan 

yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam 
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peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup 

dari petunjuk tersebut. 

c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda 

Jika buruh / pekerja melakukan perbuatan yang 

merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau 

kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib 

membayar ganti rugi dan denda  (Lalu Husni, 2003:62). 

2) Kewajiban Pengusaha 

a) Kewajiban membayar upah. 

 Dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi 

pengusaha adalan membayar upah kepada pekerjanya 

secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga 

mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. 

Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam 

menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar 

oleh pengusaha yang dikenal dengan nama upah minimum. 

Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya 

upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai 

besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlalu rendah 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja 

meskipun secara minimum sekalipun. 

b) Kewajiban memberikan istirahat atau cuti 

          Pihak majikan / pengusaha wajib untuk memberikan 

istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas 

istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan 

kejenuhan pekerja dalam bekerja. Dengan cuti diharapkan 

gairah kerja akan tetap stabil dan untuk mengembalikan 

stamina badan. 
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c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 

          Majikan atau pengusaha wajib mengurus perawatan / 

pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah 

majikan Dalam perkembangannya, kewajiban ini tidak 

hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di 

rumah majikan. Perlindungan tenaga kerja yang sakit, 

kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan 

Jamsostek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. 

d) Kewajiban memberikan surat keterangan.  

Kewajiban ini menentukan bahwa majikan atau 

pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi 

tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan 

tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang 

dilakukan, lamanya masa kerja. Surat keterangan ini juga 

diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja 

datang dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat 

penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari 

pekerjaan baru, sehingga ia diperlukan sesuai dengan 

pengalaman kerjanya  (Lalu Husni, 2003:63). 

Dengan lahirnya hubungan kerja, maka timbul 

kewajiban dari masing-masing pihak, dimana salah satu 

kewajiban dari pengusaha terhadap pekerja perempuan 

adalah memberikan perlindungan, khususnya aspek norma 

kerja. 

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum kepada pekerja 

Khususnya Aspek Norma kerja 

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

kewajiban yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu 
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kerja, mengaso atau waktu istirahat, istirahat cuti, waktu kerja malam 

hari bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini sebagai wujud 

pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus 

diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan 

keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu 

yang cukup untuk beristirahat (Lalu Husni, 2003:83). Perlindungan 

tentang norma kerja ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

a. Waktu Kerja 

 Buruh atau pekerja adalah manusia biasa yang 

memerlukan waktu istirahat, karena itu untuk menjaga kesehatan 

fisiknya harus dibatasi waktu kerjanya dan diberikan waktu 

istirahat. Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan memberikan 

batasan mengenai hal ini, misalnya untuk pekerja yang bekerja 

untuk  enam hari kerja dalam seminggu tidak boleh mengerjakan 

pekerjaan lebih dari tujuh jam sehari atau empat puluh jam 

seminggu. Jika pekerjaan dijalankan pada malam hari atau 

berbahaya bagi keselamatan atau kesehatan buruh, waktu kerja 

tidak boleh lebih dari enam jam sehari atau tiga puluh lima jam 

seminggu. Setelah buruh/pekerja menjalankan pekerjaan selama 

empat jam sehari terus-menerus, harus diadakan waktu istirahat 

sekurang-kurangnya setengah jam lamanya, dimana waktu 

istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan dalam seminggu 

diadakan sedikitnya sehari istirahat (Lalu Husni, 2003:86). 

 Dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diatur  ketentuan mengenai 

waktu kerja, yaitu: 

1) 7 (tujuh) jam untuk satu hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) 

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;atau 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 39 

2) 8 (delapan) jam untuk satu hari dan 40 (empat puluh) jam untuk 

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

 Namun ketentuan mengenai waktu kerja tersebut tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, misalnya 

pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak 

jauh, pekerjaan di kapal laut atau penebangan hutan. 

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa pengusaha yang 

mempekerjakan melebihi waktu kerja harus ada persetujuan dari 

buruh atau pekerja yang bersangkutan. Waktu lembur hanya dapat 

dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 (empat 

belas) jam dalam satu minggu. Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja / buruh melebihi waktu wajib membayar upah kerja 

lembur. Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin 

harus dihindarkan, karena pekerja / buruh harus mempunyai waktu 

yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. 

b. Waktu Istirahat dan Cuti 

  Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan diatur mengenai macam-macam istirahat dan 

macam-macam cuti, yaitu: 

1) Waktu istirahat jam kerja 

  Waktu istirahat antara jam kerja diatur dalam Pasal 

79 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, dimana dijelaskan bahwa Istirahat 

antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja. 
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2) Istirahat Mingguan 

   Dalam Pasal 79 ayat 2 huruf b Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur 

mengenai istirahat mingguan. Pasal tersebut berbunyi: 

Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam 

satu minggu atau dua hati untuk lima hari kerja dalam satu 

minggu. 

   Ketentuan mengenai waktu istirahat yang diambil 

tidak harus pada hari minggu, hal ini dapat ditentukan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Waktu pekerja tersebut 

melakukan istirahat mingguan, pekerja tersebut tidak 

mendapatkan upah. 

3) Istirahat Tahunan 

Ketentuan yang mengatur mengenai istirahat tahunan 

adala Pasal 79 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu 

berbunyi: Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 

hari kerja setelah pekerja / buruh yang bersangkutan bekerja 

selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. Hak atas 

istirahat tahunan ini gugur jika dalam waktu enam bulan 

setelah lahirnya hak itu, buruh atau pekerja ternyata tidak 

mempergunakan haknya bukan karena  alasan istimewa yang 

ditentukan oleh jawatan perburuhan. Hari istirahat mingguan 

dan hari raya dianggap sebagai hari kerja. Istirahat tahunan 

dilakukan terus menerus, tetapi dengan persetujuan pekerja 

dan pengusaha istirahat tahunan dapat dibagi dalam 

beberapa bagian, dengan catatan sekurang-kurangnya enam 

hari terus-menerus. 
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4) Cuti Haid 

Selain beberapa macam istirahat seperti yang telah 

dijelaskan di atas, terdapat juga istirahat yang fungsinya 

adalah memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja 

perempuan, yaitu tentang cuti haid. 

Ketentuan mengenai cuti haid diatur dalam Pasal 81 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, dimana dalam pasal itu dijelaskan bahwa 

pekerja atau buruh perempuan yang pada masa haid 

merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha 

tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada 

waktu haid. Hal tersebut tentunya juga harus sesuai dengan 

perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah disepakati. 

Maksudnya bahwa seorang pekerja perempuan boleh 

meminta kepada pengusaha cuti haid pada hari pertama dan 

hari kedua waktu haid. Artinya jika pekerja perempuan 

tersebut tidak merasakan haid sebagai halangan untuk 

menjalankan pekerjaannya, ia boleh menjalankan 

pekerjaannya, akan tetapi pengusaha dilarang mewajibkan 

pekerja perempuan melakukan pekerjaan di hari pertama dan 

kedua waktu haid jika pekerja merasa sakit. 

5) Cuti Hamil dan Cuti bersalin / Cuti keguguran 

Ketantuan mengenai cuti hamil dan cuti keguguran 

diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa: 

a)  Pekerja / buruh berhak memperoleh istirahat selama satu 

setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu 
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setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan 

dokter kandungan atau bidan. 

b) Pekerja / buruh perempuan yang mengalami keguguran 

kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah 

bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 

kandungan atau bidan. 

 Bagi pekerja perempuan yang masih menyusui 

anaknya harus diberi kesempatan sepatutnya untuk 

menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 

kerja, maksudnya lamanya waktu yang diberikan kepada 

pekerja atau buruh perempuan untuk menyusui bayinya 

dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur 

dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  

Ada beberapa yayasan pendidikan yang dikelola 

swasta di Medan yang hanya memberikan cuti hamil dan 

melahirkan / keguguran bagi pekerjanya selama 40 (empat 

puluh) hari saja untuk anak pertama dan kedua (Darwan 

Prinst, 2000:129). Pekerja atau buruh yang menggunakan 

waktu istirahat sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan 

upah penuh. 

c. Upah. 

a) Pengertian Upah. 

Upah merupakan hal penting dan merupakan ciri khas 

dalam suatu hubungan kerja, upah merupakan tujuan utama 

dari seseorang pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan 

pada suatu perusahaan atau suatu badan hukum lain. Upah yang 

dibayarkan kepada pekerja atau buruh pada dasarnya dalam 

bentuk uang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk lain 
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namun nilainya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai upah yang 

seharusnya diterima dan upah dalam bentuk lain adalah hasil 

produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomis. 

Menurut Darwan Prinst upah adalah suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi 

berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh 

tenaga kerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 Tentang 

Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 

untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang yang 

ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh itu sendiri 

maupun keluarganya (Lalu Husni, 2005:144). 

 Pasal 1 angka 10  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah 

adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatau perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan (Lalu Husni, 2005:144 ). 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 ayat 1 menyebutkan bahwa 

setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 

maksud tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 
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untuk melindungi kepentingan pekerja atau buruh, kebijakan 

ini meliputi: 

1) Upah Minimum. 

2) Upah kerja lembur. 

3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di 

luar pekerjaannya. 

5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

6) Bentuk dan cara pembayaran upah. 

7) Denda dan pemotongan upah. 

8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 

9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 

10) Upah untuk pembayaran pesangon. 

11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan (Lalu Husni, 

2005:144). 

b)  Komponen Upah. 

   Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang 

dibenarkan asal tidak melebihi 25 % dari nilai upah yang 

seharusnya diterima. Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah 

dan Pendapatan Non Upah disebutkan bahwa. 

1) Termasuk komponen upah adalah: 

(a) Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang 

dibayarkan buruh kepada buruh menurut tingkat atau 

jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

perjanjian. 
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(1)   Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur 

berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan 

secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. 

(2)   Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang 

secara langsung maupun tidak langsung 

berkaitan dengan buruh dan diberikan secara 

tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta 

dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran 

upah pokok (Lalu Husni, 2005:145-46). 

(b) Tidak termasuk komponen upah: 

(1)   Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau 

natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau 

untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. 

(2) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari 

hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh 

berprestasi melebihi target produksi yang 

normal atau karena peningkatan produktifitas. 

(3) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian 

keuntungan lainya (Lalu Husni, 2005:145-46). 

d. Jaminan kesejahteraan pekerja menurut Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1992 yang meliputi: 

1) Jaminan kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja 

merupakan resiko yaang dihadapi oleh tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi sebagian atau 

seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat 

atau kecelakaan kerja baik fisik maupun mental maka perlu 

adanya jaminan kecelakaan kerja. 
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2) Jaminan kematian 

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan sebagai akibat 

kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan 

dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi 

keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan 

jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga 

baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa 

uang. 

3) Jaminan hari tua 

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena 

tidak mampu kerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat 

menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi 

ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi 

mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang 

dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja 

mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. 

4) Jaminan pemeliharaan kesehatan 

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat 

melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya 

kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif) oleh karena upaya 

penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan 

memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah 

selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan 

masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja (Lalu 

Husni, 2005:124-125). 
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4. Tinjauan umum tentang kegiatan pekerja pers  

 Bahwa pers  adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi 

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Sedangkan perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang 

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media 

elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lannya yang secara 

khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. 

Bahwa untuk masa mendatang perusahaan pers ini akan terus 

menggeluti perkembangan bisnis di bidang informasi dan media 

pendukungnya dengan mencari sejumlah terobosan baru dengan 

menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi perkembangan 

usaha ini dengan adanya bisnis radio dan mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan wilayah. Dengan pertumbuhan perusahaan pers 

yang semakin meningkat, maka kebutuahan akan tenaga kerja semakin 

meningkat. Perkembangan ini menimbulkan perekrutan tenaga kerja 

profesional berintregasi tinggi dan mempunyai kompetensi memadai 

untuk mengelola perusahaan sehingga bisa melaksanakan fungsi pers 

secara benar (Media Kid Solopos). 

5. Teori pelaksanan hukum 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 

Pelaksaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat 

terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang 

telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah 

hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakakan hukum ada tiga 

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum 
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(Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan 

(Gerechtigkeit).  

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa 

yang konkrit. Hukum itu harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh 

menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam 

pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, maka 

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus selalu memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak boleh 

menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat sangat 

berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum 

keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum 

haruslah memenuhi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, 

hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

manyamaratakan (Sudikno Mertokusumo, 2003:160-161) 

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa hukum itu adalah 

peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan 

filosofis. Peraturan yang memenuhi ketiga unsur tersebut, akan 

dapat berfungsi dengan baik 

b. Faktor penegak hukum 

Penegak hukam sebagai salah satu faktor yang menentukan 

proses penegakan hukum, tidak hanya pihak-pihak yang 
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menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat 

hukum. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum 

antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan 

pemasyarakatan. 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

Tanpa adanaya sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum 

tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidkan 

dan termpil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup dan seterusnya. Penegak hukum merupakan 

golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai 

kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. 

d. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh sebab itu, 

masyarakat berperan dalam penegakan hukum yaitu dengan adanya 

kesadaran hukum masyarakat. 

e. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia mendasari adanya hukum yng berlaku 

di Indonesia. Sebab kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 

merupakn konsepsi abstrak mengenai apa yang dinggap baik 

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari) (Titik Triwulan Tutik, 2006:223-235). 
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B. Kerangka Pemikiran 
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 BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Penerbit Harian Umum Solopos 

Penerbit harian umum Solopos (selanjutnya disebut Solopos) 

diterbitkan untuk pertama kalinya pada tanggal 19 September 1997, 

setelah melakukan persiapan intensif selama 6 (enam) bulan yang dinilai 

sudah cukup memadai. Persiapan dilakukan sejak dari aspek sumber daya 

manusia sampai dengan aspek persiapan di bidang jurnalist (wartawan atau 

reporter) pada awal bulan April 1997 selama 1 (satu) bulan dengan 

mendapat pendidikan dari LP3Y (Lembaga Pengembanagan Pendidikan 

Pers Jogjakarta) dan untuk karyawan mulai pada 1 Mei 1997. Dengan 

dukungan awal 80 personil  saat itu Solopos telah siap mengunjungi 

pembacanya. Tahap pertama Solopos mencetak sekitar 10 ribu eksemplar 

yang diedarkan  di wilayah Surakarta dan sekitarnya serta beberapa kota di 

Jawa Tengah. Tahun pertama penerbitannya Solopos telah dapat mencetak 

koran sebanyak 40 ribu eksemplar dan untuk tahun tahun berikutnya 

diharapakan terus akan meningkat. 

Persiapan penerbitan Solopos telah dilakukan sejak tanggal 13 

April 1997 dan diintensifkan lagi setelah Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers 

(SIUPP) turun pada tanggal 12 Agustus 1997. Dalam SIUPP disebutkan 

Solopos terbit tujuh kali seminggu, untuk Solopos edisi minggu sendiri 

telah terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1998 lebih satu tahun dari 

awal mula terbitnya Solopos. Berbeda dengan koran-koran di daerah lain 

yang umumnya mengklaim sebagai koran nasional yang terbit di daerah, 

namun Solopos justru menempatkan diri sebagai koran daerah yang terbit 

di daerah, Pasalnya koran ini ingin menjadi besar di daerah bersama 
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dengan kian meningkatnya dinamika masyarakat Solo yang bakal menjadi 

kota Internasional.  

Harian umum Solopos yang memilih basis terbitnya di kota Solo, 

Jawa Tengah, lahir bersamaan dengan dimulainya penerapan teknologi 

baru di bidang persuratkabaran. Pada saat yang bersamaan sejumlah media 

cetak nasional mulai menerapkan sistem cetak jarak jauh di berbagai 

daerah. Pemilihan Solo sebagai basis terbit Solopos dilandasi oleh 

pertimbangan ekonomis dan historis. Solo dalam tempo tidak lama bakal 

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi menarik dalam kaitannya dengan 

pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Jogyakarta-Solo-Semarang 

(Joglosemar). Sedangkan secara historis, Solo dikenal sebagai cikal 

bakalnya pertumbuhan pers nasional, namun hingga kini tidak satupun 

surat kabar harian yang tersisa. Sehingga koran-koran dari luar kota saja, 

seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta yang mengisi 

kekosongan pasar tersebut. 

Sehingga masyarakatnya membutuhkan alternatif surat kabar baru 

yang berbasis dari kotanya. Peluang itulah yang dilihat oleh kelompok 

penerbit Harian Ekonomi Bisnis Indonesia untuk melakukan 

pengembangan bisnis persnya di Solo. Melalui kepemilikan saham di PT. 

Aksara Solopos, perusahaan yang menerbitkan harian umum Solopos, 

akhirnya diperoleh izin penerbitan surat kabar dari Menteri Penerangan, 

Nomor 315/SK/Menpen/SIUPP. Berbekal dengan SIUPP itulah Solopos 

akhirnya bisa hadir pertama kali dengan 16 halaman pada 19 September 

1997. 

2. Lokasi Perusahaan 

PT. Aksara Solopos berkedudukan di Jalan Adi sucipto 190  Kota 

Solo, dimana lokasi ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari segi ekonomi 
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1) Memudahkan kebutuhan angkutan, sehingga pengiriman atau biaya 

transportasi murah 

2) Cukup banyak tenaga kerja yang tersedia 

b. Ditinjau dari segi sosial 

1) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk kota surakarta 

2) Membantu pemerintah daerah dalam memperluas informasi 

masyarakat  

c. Ditinjau dari segi teknis 

Daerah sekitar masih cukup luas untuk pengembangan perusahaan 

tersebut ( hasil wawancara dengan Bapak Candra pada tanggal 20 

November 2007 ) 

3. Visi dan misi Solopos 

a. Visi Solopos 

Solopos mempunyai  visi dan misi sebagai landasan 

bergerakknya. Visi yang diusung Solopos adalah penyaji informasi 

utama, terpercaya. Dengan pengelolaan usaha yang professional. 

b. Misi Solopos adalah: 

1) Membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral 

2) Selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat dan unggul 

3) Mensejahterakan stakeholders Solopos ( Media kid Solopos ). 

4. Struktur Organisasi Solopos 

Solopos merupakan salah satu usaha yang didirikan kelompok 

penerbit Harian Ekonomi Bisnis Indonesia melalui kepemilikan sahamnya 

yang ada di PT. Aksara Solopos. Puncak tertinggi dalam struktur PT 

Aksara Solopos adalah di dewan komisaris yang dibantu oleh  presiden 

direktur. Untuk pengelolaannya presiden direktur dibantu oleh beberapa 

orang direktur dan beberapa orang manajer. 
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Bagian usaha yang menjalankan Solopos antara lain: 

a. Direktur Produksi dan Sumber Data Manusia  yang dibantu oleh: 

1) Pemimpin Redaksi 

2) Manajer SDM 

b. Direktur Keuangan yang dibantu oleh: 

1) Manajer Keuangan 

c. Direktur Pemasaran dan Pengembangan yang dibantu oleh: 

1) Manajer Umum 

2) Manajer Iklan 

3) Manajer Sirkulasi 

4) Manajer Promosi 

Dalam bagian redaksi: 

a. Pemimpin redaksi 

b. Wakil pemimpin redaksi 

c. Redaktur pelaksana 

d. Radaktur muda      

e. Sekretariat redaksi 

1) Ketua bagian sekretariat redaksi 

2) Ketua bagian pusdok dan Litbang 
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B. Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kaitannya 

dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja,  cuti 

dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan  di Solopos 

PT Aksara Solopos berusaha memberikan perlindungan hukum 

terhadap pekerja dalam kaitannya dengan aspek norma kerja yang meliputi 

aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja,  cuti dan jaminan 

kesejahteraan. Hal ini diberikan  agar pekerja dapat merasa nyaman dan 

tenang waktu bekerja. Bahwa Solopos adalah suatu perusahaan yang bergerak 

di bidang penerbitan pers yang mempunyai  jumlah pekerja laki-laki  sebanyak 

119 orang dan jumlah pekerja wanita sebayak 68 orang sehingga keseluruhan 

jumlah pekerja sebanyak 187 orang. 

Bahwa dalam hal ini yang menjadi narasumber dalam memperoleh 

data mengenai pelaksanaan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, 

waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di PT. Aksara Solopos antara lain: 

1. Bapak Chandra selaku asistent manager bagian SDM 

2. Bapak Ahmad selaku staf  

3. Ibu Isa selaku staf  

4. Bapak Tanto selaku wartawan 

            Sebelum masuk dalam pembahasan perlindungan terhadap pekerja,  

menurut hemat penulis kiranya dapat dilihat melalui peraturan perusahaan 

yang dimiliki Solopos. Di dalam suatu peraturan perusahaan disamping 

memuat syarat-syarat kerja juga memuat hak dan kewajiban baik dari pekerja 

maupun pengusaha. Bahwa hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha 

dan pekerja merupakan prasyarat utama tercapainya kelancaran usaha, 

peningkatan produktivitas dan efektivitas serta efisiensi kerja. Keharmonisan 

hubungan kerja tersebut akan menciptakan pula ketenangan kerja bagi pekerja. 

Untuk terciptanya hubungan yang harmonis tersebut PT. Aksara Solopos 

memandang perlu adanya peraturan perusahaan sebagaimana ditentukan 

Undang-Undang, dimana tujuan utama peraturan perusahaan ini adalah untuk 
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1. Memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan dan 

menetapkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pekerja 

2. Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi bagi pekerja 

3. Memperteguh hubungan industrial yang sehat dalam perusahaan, mengatur 

cara-cara penyelesaian perbedaan-perbedaan pendapat, memperbaiki, 

mempertahankan serta mengembangkan adanya hubungan kooperatif dan 

harmonis antara perusahaan dan pekerja. 

4. Bahwa peraturan perusahaan di Solopos ini berlaku selama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak 29 Mei 2006 sampai dengan 28 Mei 2008 9 SK Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Nomor 668/1099/2006 tentang 

pengesahan peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos. Peraturan ini 

diberlakukan  untuk semua pekerja di lingkungan PT. Aksara Solopos. 

Maka secara normatif dalam peraturan perusahaan Solopos dapat 

dilihat dari berbagai macam perlindungan yang dilakukan Solopos tehadap 

karyawannya. Dalam Peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos  ini antara lain 

mengatur tentang: 

1. Ketentuan umum 

2. Kebijakan ketenagakerjaan perusahaan 

3. Penerimaan, pengangkatan dan penempatan karyawan 

4. Hak dan kewajiban karyawan 

5. Jabatan, kepangkatan dan golongan karyawan 

6. Sistem pengupahan 

7. Jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan 

8. Waktu kerja, istirahat dan kerja lembur 

9. Cuti 

10. Izin dan ketidakhadiran 

11. Pelanggaran ketentuan kerja dan kerja rangkap 
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12. Sanksi 

13. Berakhirnya hubungan kerja 

14. Uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti 

15. Pengaduan karyawan dan perlindungan hukum karyawan 

16. Ikatan karyawan Solopos, serikat pekerja dan koperasi karyawan 

17. Ketentuan penutup (Hasil wawancara dengan Bapak Candra pada tanggal 

10 November 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Aksara Solopos antara pihak 

perusahaan dan pekerja mempunyai hak dan kewajiban. Adapun isi dari hak 

dan kewajiban pengusaha dan pekerja tersebut dalam peraturan perusahaan 

adalah sebagai berikut:  

1.  Hak Perusahaan pada pasal 7 peraturan perusahaan: 

a. Perusahaan berhak secara mutlak mengelola usaha-usaha Perusahaan 

dan karyawan-karyawannya dengan sebaik-baiknya.  

b. Perusahaan berhak untuk menuntut prestasi kerja yang baik dari setiap 

karyawannya.  

c. Perusahaan berhak menerapkan sistem-sistem, teknik-teknik, metode-

metode dan cara-cara mencapai usaha yang maksimal  

2.  Kewajiban Perusahaan pada pasal 8 peraturan perusahaan : 

a. Menciptakan hubungan kerja dan suasana kerja yang sebaik-baiknya 

bagi para karyawannya.  

b. Memberikan hak-hak para karyawannya sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan ini.  

3.  Hak Pekerja tetap/Karyawan pada pasal 9 peraturan perusahaan: 

a. Setiap karyawan berhak atas tugas dan pekerjaaan sesuai dengan posisi 

yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan atau surat keputusan 
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dari direksi yang meliputi uraian deskripsi jabatan dengan 

memperhatikan bidang keahlian dan kemampuan karyawan.   

b. Setiap karyawan berhak atas waktu istirahat serta cuti sesuai dengan 

surat keputusan direksi.  

c. Setiap karyawan berhak atas program asuransi tenaga kerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

d. Setiap karyawan berhak atas program dana pensiun perusahaan yang 

diatur dalam ketentuan direksi sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

e. Setiap karyawan berhak atas pembelaan hukum dari dan atas biaya 

perusahaan yaitu bagi karyawan yang terancam dan atau terkena kasus 

hukum pidana oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas 

yang diberikan oleh perusahaan dan bersangkutan dengan kepentingan 

perusahaan.  

f. Setiap karyawan berhak atas upah atau imbalan berupa gajio, 

tunjangan, fasilitas kerja, pendapatan lain dan penghargaan yang 

ditetapkan sesuai dengan surat keputusan direksi. 

4.  Kewajiban Pekerja tetap / Karyawan pada pasal 10 peraturan perusahaan : 

a. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan 

penuh tanggung jawab.  

b. Setiap karyawan wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan 

bersemangat.  

c. Setiap karyawan wajib memelihara dan meningkatkan kekompakan 

serta keutuhan kerja sesama karyawan. 

d. Setiap karyawan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Peraturan Perusahan dan tata tertib kerja di perusahaan.
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Dalam peraturan perusahaan Solopos bahwasannya mempunyai 

perlindungan terhadap pekerja yang meliputi aspek, yaitu:  

1. Ketentuan mengenai pengupahan 

Bahwa adanya perlindungan yang pertama dapat kita lihat adalah 

perlindungan dari aspek pengupahan terhadap pekerja. Sistem pengupahan 

ini diatur pada Bab V11 Pasal 19 peraturan perusahaan disebutkan terdiri 

atas: 

a. Gaji pokok adalah upah pokok pekerja yang diberikan sesuai golongan 

dan masa kerja yang besarnya tidak lebih rendah dari upah minimum 

yang ditentukan pemerintah dan besarnya disesuaikan dengan 

golongan dan masa kerja. Bahwa adanya pengupahan dari setiap 

pekerja itu berbeda-beda. Untuk pekerja harian diberikan setiap 

seminggu sekali dan untuk pekerja tetap gaji diberikan sebulan sekali 

setiap tanggal 27, jadi bagi pekerja tetap setiap bulannya akan 

mendapat gaji beserta perincian slip  gaji yang berisi gaji pokok, uang 

lembur dan tunjangan. Bahwa mengenai jumlah minimum minimal 

upah gaji  adalah adalah Rp.1.007.999,00 sesuai dengan ketentuan 

pengupahan yang berlaku. 

b. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 

oleh perusahaan kepada pekerja dan dibayarkan setiap bulan bersama-

sama gaji pokok. Pemberian tunjangan ini diberikan secara tetap 

kepada karyawan. Bahwa rincian mengenai tunjangan tetap ini 

berbeda-beda berdasarkan golongan, status dan masa kerja. Adanya 

tunjangan tetap dalam sistem pengupahan di Solopos meliputi: 

1) Tunjangan kendaraan 

Bahwa untuk tunjangan kendaraan itu diberikan perusahaan 

kepada pekerja yang menduduki jabatan struktural dalam 

perusahaan yang pengaturan dan besarnya ditetapkan dengan surat 

keputusan direksi. Dalam hal yang menduduki jabatan struktural 
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adalah pemegang jabatan tertentu setingkat kepala bagian, 

pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, manajer, asisten 

manajer, redaktur pelaksana, redaktur, redaktur muda, sekretariat 

redaksi 

2. Tunjangan jabatan 

Bahwa untuk tunjangan jabatan itu diberikan perusahaan 

kepada pekerja yang menduduki jabatan struktural dalam 

perusahaan yang pengaturan dan besarnya ditetapkan dengan surat 

keputusan direksi. Bahwa pemberian tunjangan ini untuk 

pemegang jabatan tertentu setingkat kepala seksi, asistent manajer 

keatas. 

3. Tunjangan keluarga 

  Diberikan kepada pekerja tetap yang telah berkeluarga dan 

yaitu 1 (satu) suami / istri dan anak adalah anak sebagaimana 

masimal 2 (dua) anak. Bahwa istri / suami adalah pasangan hidup 

yang terikat perkawinan sah serta terdaftar di perusahaan. Dalam 

hal pekerja memiliki lebih dari satu istri sah, maka yang dianggap 

sebagai yang ditanggung pekerja adalah istri sah pertama. Dalam 

hal istri / suami pertama meninggal dunia atau bercerai, maka yang 

dianggap sebagai yang ditanggung karyawan adalah istri / suami 

sah berikutnya diakui dan terdaftar di perusahaan sebagai 

tanggungan yaitu anak kandung sah, anak tiri maupun anak adopsi 

yang belum menikah dan atau belum bekerja. Jika anak tersebut 

masih sekolah, belum menikah dan belum bekerja, batas umur 

tanggungan ditentukan hingga umur 25 tahun. Jumlah anak yang 

ditanggung paling banyak 2 (dua) orang ditentukan berdasarakan 

urutan umur dan dimulai dari anak tertua. Dalam hal anak yang 

ditanggung melewati batas umur tanggungan atau meninggal 

dunia, anak yang lain dapat menggantikannya sebagai anak yang 

ditanggung.  
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4. Tunjangan komunikasi  

Mengenai tunjangan  komunikasi diberikan kepada pekerja 

karena sifat pekerjaanya dibutuhkan komunikasi yang intensif yang 

pengaturannya ditetapkan dengan surat keputusan direksi. Dalam 

hal tunjangan komunikasi ini biasanya diberikan kepada wartawan 

/reporter yang bertugas di lapangan. Dalam hal ini digunakan untuk 

menghubungi narasumber. 

5.   Tunjangan perumahan 

  Mengenai tunjangan perumahan itu adalah bantuan 

perumahan yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang 

mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang 

besarnya ditetapkan dengan surat keputusan direksi.  

6.   Tunjangan lain-lain 

Tunjangan lain-lain ini yaitu tunjangan pernikahan adalah 

tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang menikah dan 

diberikan 1 (satu) kali selama masa menjadi karyawan. Tunjangan 

kelahiran adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan 

perempuan yang melahirkan atau istri karyawan melahirkan, 

sebanyak-banyaknya sampai dengan anak kedua yang besarnya 

diatur tersendiri dalam surat keputusan direksi. Uang duka adalah 

tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang istri / suami atau 

anak atau orang tua atau mertua meninggal dunia yang besarnya 

diatur tersendiri dalam surat keputusan direksi. Tunjangan hari raya 

adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan pada hari besar 

keagamaan yang diperingati karyawan yang bersangkutan yang 

besarnya diatur tersendiri berdasarkan kebijakan direksi dengan 

ketentuan tidak kurang dari ketentuan pemerintah yang berlaku. 
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7. Tunjangan profesi 

Tunjangan yang diberikan kepada pekerja karena sifat 

pekerjaanya yang bisa dikatakan 24 jam. Ini diberikan kepada 

wartawan. 

c. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang sifatnya tidak tetap    

yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan kebijakan 

perusahaan dan dengan mengingat kondisi keuangan perusahaan serta 

dapat dibayarkan bersama-sama gaji pokok. Dimaksudkan bersifat 

tidak tetap  karena ini berdasarkan kehadiran karyawan. Apabila 

karyawan tidak masuk kerja, maka tidak mendapat tunjangan tidak 

tetap. Ada pula Tunjangan tidak tetap dalam sistim pengupahan di 

Solopos meliputi: 

1) Tunjangan makan 

        Mengenai tunjangan tidak tetap, dalam sistem pengupahan 

di Solopos juga mengenal adanya tunjangan tidak tetap yang 

meliputi tunjangan makan yang diberikan  satu kali makan dalam 

satu hari bekerja. 

2) Tunjangan transport 

        Tunjangan transport yang diberikan kepada pekerja untuk 

perjalanan berangkat dan pulang kerja dalam satu hari bekerja dan 

hanya diberikan kepada pekerja yang masuk kerja.  

Pada Pasal 20 peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos mekanisme 

pemberian upah sendiri dijelaskan bahwa upah tidak dibayarkan apabila 

karyawan tidak melakukan pekerjaan, kecuali tidak bekerja karena alasan 

sebagai berikut: 

a. Karyawan sakit yang dibuktikan dengan surat dokter apabila sakit 

lebih dari 2 (dua) hari. Selama sakit dan sakitnya berkepanjangan 

dengan dibuktikan surat dari dokter rumah sakit dan atau dokter 

perusahaan, maka karyawan berhak atas gaji sebagai berikut: 
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Memperoleh upah untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayarkan 100% 

(seratus persen) dari upah tetap. Memperoleh upah untuk 4 (empat) 

bulan kedua, dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah 

tetap. Memperoleh upah untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayarkan 50% 

(lima puluh persen) dari upah tetap. Selanjutnya dibayarakan 25% (dua 

puluh lima persen) dari upah tetap sampai dilakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan perusahaan. 

b. Karyawan perempuan yang menggunakan cuti haid 

c. Karyawan yang tidak masuk kerja karena karyawan menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istrinya melahirkan 

dan atau keguguran, suami istri atau anak atau menantu atau orang tua 

/ mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dan 

telah mendapatkan izin dari atasannya.  

d. Karyawan yang sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara dan  

atau beribadat yang diperintahkan agamanya 

e. Karyawan yang melaksanakan hak istirahat 

f. Karyawan yang sedang melaksanakan tugas serikat pekerja atas  

persetujuan perusahaan 

g. Karyawan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan 

h. Karyawan yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan 

tetapi perusahaan tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan 

sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh 

perusahaan  

Terhadap karyawan bagian usaha, kerja lembur diberikan 

kompensasi berupa pembayaran lembur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa 

Untuk jam kerja lembur pertama dibayar sebesar 1,5 x upah sejam 

sedangkan untuk jam kerja lembur berikutnya dibayar 2 x upah sejam 
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b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau 

hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat 

puluh) jam seminggu, maka: 

1) Upah jam kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 

sebesar 2 x upah sejam,  jam kedelapan dibayar 3 x upah sejam, 

jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 x upah sejam 

2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari terpendek perhitungan 

upah 5 (lima) jam pertama 2 x upah sejam, jam keenam 3 x upah 

sejam, jam ketujuh dan kedelapan 4 x upah upah sejam 

3) Khusus hari libur resmi hari raya keagaman perhitungan upah 5 

(lima) jam pertama  3 x upah sejam, untuk setiap jam berikutnya 4 

x upah sejam (Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pada 

tanggal 5 Desember 2007) 

2. Ketentuan perlindungan waktu kerja. 

Perlindungan yang berikutnya adalah perlindungan waktu kerja, 

istirahat  dan waktu lembur yang diatur dalam BAB IX Pasal 28 sampai 30 

peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos. Di dalam Solopos sendiri 

pengaturan waktu kerja menyangkut hari kerja, jam kerja, jam istirahat, 

istirahat mingguan, hari libur dan kerja lembur.  Dengan memperhatikan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja yang 

berlaku di perusahaan adalah sebagai berikut: 

a) Untuk karyawan di bagian redaksi adalah 6 (enam) hari seminggu, 8 

(delapan) jam kerja per hari sudah termasuk 1 (satu) jam istirahat atau 

40 (empat puluh) jam seminggu 

b) Untuk karyawan di bagian usaha adalah 6 (enam) hari seminggu, 8 

(delapan) jam kerja per hari sudah termasuk 1 (satu) jam istirahat atau 

40 (empat puluh) jam seminggu. 
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Pengaturan jam kerja diatur sebagai berikut: 

a) Untuk karyawan di bagian usaha  

Hari kerja senin sampai dengan hari jumat pukul 08.00 sampai 

16.00 WIB dan khusus  hari sabtu pukul 08.00 sampai 13.00 WIB 

tanpa istirahat. 

 Untuk waktu istirahat pada hari senin sampai dengan hari kamis 

adalah pukul 12.00-13.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 11.30 

sampai dengan 13.00 WIB. Karyawan harus memberitahukan 

atasannya jika meninggalkan tempat kerja pada jam-jam kerjanya. 

b) Untuk karyawan redaksi atau produksi ditentukan tersendiri jam 

kerjanya oleh pemimpin redaksi. 

Ada pengaturan istirahat mingguan dan hari libur sebagai berikut: 

1) Setelah Bekerja Selama 6 (Enam) hari berturut-turut karyawan di 

bagian redaksi diberikan istirahat mingguan selama 1 (satu) hari 

2) Setelah bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut karyawan di 

bagian usaha diberikan istirahat minguan selama 1 (satu) hari 

3) Pada hari-hari libur atau hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah, 

karyawan dibebaskan dari bekerja dengan mendapat upah penuh 

Bahwa dalam pelaksanaan kerja dimungkinkan adanya waktu kerja 

lembur  dan apabila perusahaan  memerlukan karyawan di luar jam kerja 

untuk bekerja, maka perusahaan melalui atasan karyawan yang 

bersangkutan dapat meminta karyawan untuk dapat meminta karyawan 

untuk melakukan kerja lembur dan untuk kegiatan karyawan yang turut 

serta dalam suatu kepanitiaan yang tidak berkaitan dengan job descriptions 

/ uraian tugas karyawan tersebut, maka kegiatan tersebut tidak dihitung 

lembur. Kerja lembur karyawan yang dibayar adalah hanya yang telah 

mendapat surat perintah kerja lembur dan diketahui dan atau 

diinstruksikan oleh atasan yang bersangkutan, serta dilaporkan kepada 
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bagian SDM pada setiap bulannya. Pembayaran kerja lembur tidak berlaku 

bagi karyawan yang tugas dan fungsinya telah memperoleh tunjangan 

profesi. Dalam hal ini bagian SDM selambat-lambatnya menerima laporan 

tambahan jam lembur dari setiap bagian tanggal 17 (tujuh belas) dan akan 

dicatat, dihitung besarnya dan dimasukkan dalam komponen gaji. 

Keterlambatan pelaporan menyebabkan tidak dihitungnya kerja lembur 

dari  bagian tersebut. 

Adapun perlindungan berikutnya  yang diterima oleh karyawan 

adalah perlindungan dari aspek izin dan ketidakhadiran, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Ketidakhadiran dapat diartikan tidak masuk kerja pada hari kerjanya 

b. Tidak hadir dikarenakan sedang sakit. 

Karyawan tidak hadir karena sakit wajib memberitahukan 

atasannya langsung dan atau bagian SDM. Apabila tidak hadir lebih 

dari 2 (dua) hari  karena sakit, diharuskan menunjukkan surat 

keterangan dokter. Surat keterangan dokter tersebut diserahkan ke 

atasan atau bagian SDM selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung 

mulai hari pertama karyawan kembali masuk kerja. Apabila karyawan 

sakit dalam jangka waktu lama dan dapat dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter. Apabila lewat 12 (dua belas) bulan ternyata 

karyawan yang bersangkutan belum mampu kembali maka direksi 

dapat memutuskan hubungan kerja sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

c. Tidak hadir tanpa izin adalah dengan tidak masuk bekerja pada hari 

kerjanya, bukan karena sakit dan tanpa izin atasannya. 

Apabila karyawan  selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau 

lebih dan telah dipanggil secara layak dua kali tidak memenuhi 

panggilan, maka karyawan tersebut dinyatakan telah mengudurkan diri 

dan akan diproses sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang 
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berlaku. Tidak hadir tanpa izin (mangkir) ini akan dicatat sebagai 

penilaian karyawan serta  diperhitungkan dengan pemotongan hak cuti 

yang bersangkutan 

d. Tidak hadir dengan izin adalah tidak masuk tidak masuk bekerja pada 

hari kerjanya dengan izin atasannya. 

Karyawan mendapat izin untuk tidak hadir pada hari kerja 

dengan mendapat upah yaitu untuk keperluan-keperluan sebagai 

berikut: 

1) Kematian anggota keluarga, yaitu orang tua, mertua, istri atau 

suami dan anak, diizinkan maksimal 3 (tiga) hari tidak hadir 

2) Kematian saudara kandung karyawan atau saudara kandung istri 

atau suami (ipar), diizinkan maksimal 2 (dua) hari tidak hadir 

3) Kelahiran anak, diizinkan maksimal 2 (dua) hari tidak hadir 

4) Pernikahan anak karyawan, diizinkan maksimal 3 (tiga) hari tidak 

hadir 

5) Khitanan atau pembaptisan anak karyawan, diizinkaan maksimal 1 

(satu) hari tidak hadir 

6) Izin untuk keperluan lain yang dianggap penting di luar  

kepentingan di atas, dapat diberi izin sesuai pertimbangan 

atasannya dan dilaporkan kepada pemimpin perusahaan atau 

pemimipin redaksi. 

e. Ketidakhadiran karena sakit atau ketidakhadiran dengan izin tidak 

akan mempengaruhi upah, terkecuali mendapat konsekuensi pada 

penerimaan upah. 

3.   Ketentuan cuti bagi karyawan 

Di dalam perlindungan  waktu kerja di Solopos diberikan adanya 

cuti yaitu hak istirahat kerja karyawan setelah masa kerja tertentu dengan 

mendapat upah. Dalam hal ini karyawan berhak mendapatkan cuti dan 
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pengaturannya dalam BAB X Pasal 31 sampai Pasal 39 peraturan 

perusahaan PT. Aksara Solopos. Di Solopos sendiri ada 8 (delapan) 

macam cuti yang diberikan kepada karyawan, yaitu: 

a. Cuti tahunan adalah  hak istirahat kerja karyawan setelah bekerja 12 

bulan berturut-turut. Maksudnya adalah: 

1) Karyawan berhak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja setelah 

bekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

dengan mendapatkan upah penuh 

2) Hak cuti tahunan karyawan diberikan dalam rentang waktu 1 

(satu) tahun dalam setelah terbitnya hak cuti 

3) Perusahaan dapat menunda permohonan cuti tahunan paling lama 

6 (enam) bulan terhitung sejak hari jatuhnya cuti tahunan 

b. Cuti besar adalah hak istirahat kerja karyawan setelah bekerja 6 

tahun berturut-turut adalah: 

1) Karyawan berhak cuti besar setelah sekurang-kurangnya bekerja 

6 (enam) tahun berturut-turut sebagai karyawan tetap dan 

kelipatannya 

2)  Lama cuti besar adalah 2 (dua) bulan yang dibagi pada 1 (satu) 

bulan pada tahun ketujuh dan 1 (satu) bulan pada tahun 

kedelapan dengan mendapat upah penuh dan tunjangan cuti besar 

yaitu yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tidak tetap 

3) Cuti besar ini menghapus cuti tahunan yang terbit dalam tahun 

yang sama 

4) Apabila pengambilan cuti besar 1 (satu) bulan  tidak penuh 

dalam satu waktu, maka maksimal pengambilan cuti terbagi 

dalam 2 (dua) periode. 

c. Cuti nikah adalah hak libur kerja karyawan dalam rangka pernikahan 

karyawan yang bersangkutan, yaitu: 
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1) Cuti nikah diberikan kepada karyawan selama 6 (enam) hari 

2) Cuti nikah hanya diberikan kepada karyawan sebanyak 1 (satu) 

kali 

3) Pengambilan cuti nikah tidak  dapat ditunda 

d. Cuti hamil 

            Artinya adalah hak libur kerja karyawan perempuan untuk 

mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya sampai usia tertentu, 

yaitu: 

1) Cuti hamil diberikan selama 3 (tiga) bulan disesuaikan kondisi 

kesehatan karyawan berdasarkan keterangan dokter atau bidan 

dan atau petugas medis yang berkompeten 

2) Cuti hamil dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dengan 

keterangan dokter atau bidan dan atau petugas medis 

3) Bagi karyawan yang karena kondisi kesehatannya belum dapat 

bekerja setelah perpanjangan cuti hamil yang dibuktikan dengan 

surat dokter, kepadanya berlaku ketentuan sakit berkepanjangan 

4) Bagi karyawan yang akan mengambil cuti hamil harus 

mengajukan permohonan lebih dahulu melalui atasan langsung 

dan bagian SDM disertai surat keterangan  dokter atau bidan 

yang merawat. 

e. Cuti keguguran adalah hak istirahat kerja karyawan perempuan yang 

mengalami keguguran dalam masa kehamilannya. 

1) Bagi karyawan yang mengalami keguguran diberikan cuti selama 

1,5 (satu koma lima) bulan terhitung dari hari kandungan 

dinyatakan gugur oleh dokter atau bidan dan atau petugas medis 

yang berkompeten 
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2) Bagi karyawan yang karena kondisi kesehatannya belum dapat 

bekerja setelah perpanjangan cuti hamil yang dibuktikan dengan 

surat dokter, kepadanya berlaku ketentuan sakit berkepanjangan. 

f. Cuti haid adalah hak istirahat kerja karyawan perempuan yang 

sedang mendapatkan haid. 

Karyawan  perempuan yang memerlukan istirahat diberikan  

hak cuti haid pada hari pertama dan atau hari kedua haid. 

g. Cuti haji atau cuti keagamaan adalah hak libur karyawan untuk 

menunaikan ibadah haji atau ibadah sesuai dengan agama yang 

dianut karyawan. 

1) Cuti haji diberikan sesuai dengan program haji yang diambil dan 

ditambah dengan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal masuk 

masuk embarkasi keberangkatan dan 3 (tiga) hari kerja setelah 

kembali ke embarkasi kepulangan, dengan batasan maksimum 45 

(empat puluh lima) hari kerja 

2) Cuti haji diberikan kepada karyawan dengan status sebagai 

karyawan tetap perusahaan tanpa pembatasan masa kerja tertentu 

3) Cuti haji diberikan sekali selama masa kerja 

4) Karyawan yang hendak melaksanakan ibadah haji lebih dari 1 

(satu)  kali selama masa kerja dikenakan cuti di luar tanggungan 

5) Cuti haji tidak menghapus hak cuti besar namun pengambilannya 

dilakukan  minimal 1 (satu) tahun setelah cuti besar 

6) Karyawan yang hendak mengambil cuti haji harus mengajukan 

izin kepada direksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

sebelumnya. 

h. Cuti di luar tanggungan. 

1) Karyawan dapat  mengajukan cuti diluar tanggungan untuk 

keperluan tertentu dan atas izin dari direksi 
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2) Cuti diluar tanggungan seperti: 

a) Cuti belajar 

Perusahaan dapat memberi izin cuti khusus kepada 

karawan untuk keperluan menambah pengetahuan bukan 

dalam rangka penugasan, dengan ketentuan hanya diberikan 

1 (satu) kali selama masa kerja karyawan atas kebijakan 

direksi. Karyawan yang bersangkutan telah memiliki masa 

kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pekerja 

tetap. Karyawan yang bersangkutan harus mengajukan 

permintaan izin kepada direksi selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan sebelumnya. 

b)  Cuti keluar negeri 

Perusahaan dapat mendapatkan cuti bagi karyawan 

yang akan keluar negeri bukan dalam penugasan, 

melainkan untuk keperluan tertentu. Lamanya cuti 

disesuaikan dengan kebutuhan karyawan, dengan 

mempertimbangkan usia karyawan yang bersangkutan dan 

keadaan ketenagakerjaan perusahaan. Hak cuti keluar 

negeri diberikan hanya sekali dalam masa kerja karyawan 

yang bersangkutan atau atas dasar kebijaksanaan direksi. 

Karyawan tersebut telah mempunyai masa kerja minimal 7 

(tujuh) tahun sebagai karyawan tetap. Masa cuti tidak 

dihitung sebagai masa kerja. Cuti keluar negeri menghapus 

cuti tahunan dan cuti besar yang bersangkutan yang jatuh di 

tahun yang sama. Karyawan yang  bersangkutan harus 

mengajukan permintaan izin kepada direksi selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal cuti.  

Untuk Prosedur pengambilan cuti bagi karyawan bagian 

usaha melalui: 
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a. Manager untuk staf dan diketahui pemimpin perusahaan atau 

direktur produksi dan SDM 

b. Pemimpin perusahaan atau direktur produksi dan SDM untuk 

manager. 

Untuk prosedur pengambilan cuti bagi karyawan di bagian 

redaksi dan produksi melalui: 

a. Redaktur  pelaksana untuk redaktur dan sekretariat redaksi 

serta diketahui pemimpin redaksi 

b. Redaktur untuk reporter berita dan reporter  foto, operator lay 

out, pracetak, setter diketahui redaktur pelaksana dan atau 

pemimpin redaksi 

c. Kepala bagian untuk staf dan diketahui direksi 

Permohonan cuti diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari 

sebelum tanggal cuti denga mengisi formulir yang tersedia di bagian SDM 

dan bagian SDM memberi catatan pada formulir permohonan tentang 

ketentuan cuti antara lain tentang hak cuti, absent, potong cuti dan cuti 

yang telah diambil (Hasil wawancara dengan Ibu Isa pada tanggal 24 

Desember 2007) 

4. Ketentuan  jaminan kesejahteraan bagi karyawan. 

Bahwa untuk perlindungan kesejahteraan bagi karyawan pada BAB 

VIII Pasal 22 sampai 27 peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos, 

meliputi: 

a. Perlindungan Hukum 

Dalam hal ini Bahwa adanya bentuk perlindungan lainnya yang 

diberikan Solopos terhadap pekerjanya adalah dengan pengaduan 

karyawan dan perlindungan hukum pekerja. Jika seorang karyawan 

menganggap bahwa perlakuan perusahaan terhadapnya tidak adil 

ataupun tidak wajar serta bertentangan dengan ketentuan perusahaan 
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dalam hal ini, maka karyawan tersebut dapat menyampaikan 

pengaduan melalui tata cara dengan pengaduan karyawan pertama-

tama disampaikan kepada bagian SDM untuk dibicarakan dan 

diselesaikan dengan atasannya, apabila belum ada penyelesaian maka 

karyawan bersama bagian SDM menyampaikan kepada atasannya 

yang lebih tinggi untuk diselesaikan, apabila belum ada penyelesaianya 

juga, maka karyawan yang bersangkutan dapat meminta bantuan atau 

serikat pekerja yang ada di perusahaan agar diselesaikan secara 

musyawarah bersama direksi atau yang mewakilinya, apabila masih 

tidak dapat diselesaikan secara intern, maka dimintakan bantuan 

penyelesaian ke kantor Dinas Tenaga Kerja untuk dapat diselesaikan 

lebih lanjut. 

Bentuk perlindungan hukum juga disediakan Solopos guna 

melindungi karyawannya yang tersangkut masalah hukum. Terhadap 

karyawan dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh dan 

bersangkutan dengan kepentingan perusahaan, dimana karyawan 

tersebut terancam dan atau terkena kasus hukum pidana. Apabila 

dianggap perlu maka perusahaan akan melakukan pembelaan hukum 

terhadap karyawan yang bersangkutan dan perusahaan menyediakan 

penasihat hukum.terhadap karyawan ini masih diberikan upah penuh 

serta bantuan kepada keluarganya, apabila karyawan tersebut ditahan 

dan atau menjalani hukuman penjara. Terhadap karyawan yang terkena 

kasus pidana tidak dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan 

oleh dan bersangkutan dengan kepentingan perusahaan, tidak 

mendapat perlindungan hukum tersebut Solopos juga memperhatikan 

b. Adapun tunjangan kematian karena dan bukan karena kecelakaan 

kerja dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja 

maka perusahaan melalui lembaga jaminan sosial akan 

memberikan santunan dan akan memberi tunjangan kematian 
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yang dibayarkan dari perusahaan asuransi dimana perusahaan 

menjadi tertanggung kepada ahli warisnya 

2) Apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan 

kerja maka perusahaan akan memberikan tunjangan kematian 

yang dibayarakan dari perusahaan asuransi dimana perusahaan 

menjadi tertanggung kepada ahli warisnya 

3) Apabila karyawan berstatus bukan karyawan tetap, maka 

perusahaan akan memberikan santunan kematian kepada ahli 

warisnya yang besarnya diatur berdasarkan kebijakan direksi. 

c. Dalam hal ini karyawan juga mendapat asuransi kesehatan atau 

rawat inap rumah sakit dengan adanya ketentuan sebagai berikut: 

1) Kepada karyawan diberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi 

kesehatan rawat inap rumah sakit 

2) Karyawan yang tercatat sebagai peserta asuransi kesehatan, 

dapat menggunakan layanan kesehatan rawat inap rumah sakit 

rujukan sesuai dengan penutupan golongan asuransi 

3) Biaya rumah inap dan pengobatan dari karyawan atau yang 

tertanggung, yang melebihi dari sebagaimana yang ditetapkan 

oleh penyelenggara asuransi kesehatan yang ditunjuk, maka 

kelebihan tagihannya ditanggung oleh karyawan sendiri. 

Tehadap karyawan yang sudah pensiun disediakan pula 

program pensiun yang meliputi: 

1) Perusahaan mengikutsertakan karyawan yang berstatus 

karyawan tetap pada program pensiun 

2) Premi program pensiun ditanggung oleh perusahaan dan 

karyawan dengan komposisi pembayaran 50% perusahaan dan 

50% karyawan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

76 

3) Bagi karyawan yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan 

pesangon, maka premi yang akan dibayarkan oleh pengusaha 

diperhitungkan sebagai bagian dari pesangon tersebut. 

d. Solopos memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan 

dengan juga adanya pemberian bonus, insentif dan penghargaan, 

yaitu: 

1)  Bonus adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk 

uang kepada karyawan atas dasar prestasi / penilaian kinerja 

karyawan yang bersangkutan, yang besarnya ditentukan 

tersendiri berdasarkan kebijakan direksi 

2) Terhadap karyawan yang dalam kedudukannya dan atau 

posisinya tertentu dapat memperoleh insentif berdasarkan 

surat keputusan direksi 

3) Terhadap karyawan yang berprestasi akan diberikan 

penghargaan yang bentuk dan besarnya ditentukan tersendiri 

berdasar kebijakan direksi ( Hasil wawancara dengan Bapak 

Candra pada tanggal 5 Januari 2008 ) 

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan diatas maka penulis 

dapat menelaah bahwa peraturan perusahaan adalah memperjelas hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban perusahaan dan menetapkan hak-hak serta kewajiban-

kewajiban para pekerja. Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi bagi 

pekerja dan memperteguh hubungan industrial yang sehat dalam perusahaan, 

mengatur cara-cara penyelesaian perbedaan-perbedaan pendapat, 

memperbaiki, mempertahankan serta mengembangkan adanya hubungan 

kooperatif dan harmonis antara perusahaan dan pekerja. peraturan 

perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kaitannya dengan aspek norma 

kerja dalam hal ini yang meliputi antara lain: sistem pengupahan, waktu kerja, 

cuti dan perlindungan jaminan sosial di PT. Aksara Solopos yang ada dalam 

peraturan perusahaan 
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Bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang mengelompokkan masalah perlindungan waktu 

kerja, pengupahan dan kesejahteraan dalam 1 (satu) bab, yaitu bab X yang 

terdiri dari pasal 67, sampai dengan pasal 101, perlindungan yang dilakukan 

Solopos tidak dikelompokkan menjadi 1 (satu) bab, melainkan terpisah-pisah 

pengaturannya. Secara umum peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja 

khususnya aspek norma kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan PT. 

Aksara Solopos telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos 

telah mengatur ketentuan mengenai sistem pengupahan, waktu kerja, cuti dan 

perlindungan kesejahteraan bagi karyawan. Dimana ketentuan pasal-pasal 

dalam peraturan perusahaan yang mengatur mengenai norma kerja dalam 

tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ada beberapa perlindungan itu yang mengenai perlindungan khusus 

bagi penyandang cacat dan pekerja anak, sudah dibuat aturan normatifnya oleh 

peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos. Dalam kaitannya dengan aspek 

norma kerja ini adalah ketentuan menenai perlindungan terhadap penyandang 

cacat dan pekerja anak karena di Solopos sendiri tidak memperkerjakan 

pekerja penyandang cacat dan pekerja anak. Adapun pembahasan peraturan 

perlindungan meliputi: 

1. Ketentuan Pengupahan 

Sistem pengupahan dalam PT. Aksara Solopos adalah dengan 

pemberian gaji dan tunjangan tidak tetap seperti tunjangan makan dan 

transport. Serta pemberian tunjangan tetap seperti tunjangan kendaraan, 

jabatan, keluarga, komunikasi, perumahan dan tunjangan di luar 

tanggungan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Pemberian 

gaji diberikan setiap bulannya. Sistem pengupahan dengan  yang berlaku 

berdasarkan pangkat dan jabatan dan besarnya tidak kurang dari ketentuan 

yang ditetapkan pemerintah yaitu pada Keputusan Gubernur Jateng Nomor 
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561.4/51/2008 tentang  Upah Minimum Kabupaten/Kota Solo sebesar 

Rp.674.300,00. Penetapan upah ini ditinjau pemerintah dengan perusahaan 

sekurang-kurangnya setahun sekali dan atau jika diperlukan dengan 

memperhatikan tingkat biaya hidup di masyarakat serta memperhatikan 

keuangan perusahaan. Hal ini PT.Aksara Solopos telah menerapkan sesuai 

aturan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai 

”Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan Pengusaha dan 

pekerja / buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh tidak boleh lebih rendah 

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Bahwa adanya pengupahan dari setiap pekerja itu berbeda-beda. 

Untuk pekerja harian diberikan setiap seminggu sekali dan untuk pekerja 

tetap gaji diberikan sebulan sekali setiap tanggal 27, jadi bagi pekerja tetap 

setiap bulannya akan mendapat gaji beserta perincian slip  gaji yang berisi 

gaji pokok, uang lembur dan tunjangan. Mengenai pembagian gaji itu 

diberikan per bagian. Bahwa mengenai jumlah minimum upah gaji  adalah 

adalah Rp.1.007.999,00. 

Bahwa ada pemberian tunjangan tetap dan rincian mengenai 

tunjangan tetap ini berbeda-beda berdasarkan golongan, status dan masa 

kerja. Dimaksudkan bersifat tidak tetap  karena ini berdasarkan kehadiran 

karyawan. Apabila karyawan tidak masuk kerja, maka tidak mendapat 

tunjangan tidak tetap. Dibayarkan kepada karyawan non struktural secara 

bulanan bersamaan dengan gaji yang dihitung berdasarkan jumlah 

kehadiran per bulan. Yang digolongkan sebagai karyawan non struktural 

adalah staf pelaksana tugas harian. Seperti staf bagian kantor dan reporter. 

Dalam hal ini karyawan yang tidak masuk kerja tidak mendapatkan 

tunjangan tersebut diatas. Besarnya tunjangan makan dan tunjangan 

transport ditetapkan oleh direksi, dapat ditinjau sekurang-kurangnya satu 

kali setiap bulan. Ini dilakukan peninjauan untuk mengkaji kenaikan 

tunjangan yang disesuikan dengan kebutuhan hidup sekarang dan juga 
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memperhatikan keuangan perusahaan. Tunjangan ini diberikan kepada 

karyawan berdasarkan tugas yang diberikan tidak diwajibkan untuk hadir 

di kantor. Bahwa adanya mekanisme pemberian upah itu tetap diberikan 

kepada karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan tertentu yang 

tersebut pada ketentuan angka 1 diatas. Hal ini tidak mempengaruhi upah, 

terkecuali mendapat konsekuensi pada penerimaan upah karena 

menyangkut kehadiran karyawan. 

2. Ketentuan Waktu Kerja 

 Pemberlakukan jam kerja  di bagian redaksi  adalah 6 (enam) hari 

kerja seminggu dan 8 (delapan) jam kerja sudah termasuk 1 (satu) jam 

istirahat dan untuk karyawan di bagian usaha adalah 6 (enam) hari 

seminggu, 8 (delapan) jam kerja per hari sudah termasuk 1 (satu) jam 

istirahat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf PT. 

Aksara Solopos yang bernama Ibu Isa, diketahui bahwa perusahaan 

memang benar-benar memberlakukan ketentuan mengenai jam kerja 

tersebut. Hal ini ditandai dengan memberlakukan waktu kerja bagi 

karyawan di bagian usaha mulai dari pukul  08.00-16.00 WIB untuk 6 

(enam) hari kerja dalam seminggu. PT. Aksara Solopos memberlakukan 

waktu istirahat untuk hari kerja senin sampai kamis biasanya dilakukan  

pada pukul 12.00-13.00 WIB dan pada hari jumat pada pukul 11.30-12.30 

WIB. Untuk hari sabtu tidak mendapat jam istirahat karena jam pulang 

kerja pukul 13.00 WIB jadi jam istirahat ditiadakan. Bahwa waktu kerja 

bagian usaha adalah 8 (delapan) jam sehari dengan 1 (satu) jam istirahat. 

Biasanya waktu istirahat dimanfaatkan karyawan untuk  makan siang, 

sholat, santai untuk menghilangkan kepenatan sewaktu bekerja. Sedangkan 

untuk karyawan di bagian Redaksi ditentukan sendiri jam tersendiri jam 

kerjanya oleh pemimpin redaksi. Dalam pelaksanaan waktu kerja dan jam 

kerja telah sesuai dipatuhi dengan baik oleh karyawan dan perusahaan 

memang benar-benar memberlakukan  waktu kerja  itu sesuai dengan 
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aturan yang berlaku pada Pasal  28 peraturan perusahaan PT. Aksara 

Solopos. 

Bahwa untuk pelaksanaan waktu istirahat sendiri bagi karyawan 

usaha bersifat fleksibel, tidak dibatasi harus pukul 12.00-13.00. Ini bisa 

diartikan apabila ingin istirahat makan dapat diambil pagi hari, tetapi 

karyawan juga mawas diri untuk tidak berlama-lama. Pada prinsipnya 

karyawan boleh memanfaatkan waktu istirahat sendiri-sendiri asalkan 

pekerjaan mereka tidal terbengkalai dan selesai  tepat pada waktunya dan 

tidak menggangu waktu kerja. Karyawan Pada satu bagian dapat 

menggunakan waktu istirahat dengan bergantian supaya ruangan bagian 

kantor tidak kosong, tentunya hal ini karyawan harus seijin atasan. 

Untuk pelaksanaan waktu kerja lembur bagi karyawan bagian 

usaha  ini menurut Bapak Chandra selaku asistent manager bagian SDM 

menjelaskan bahwa  perusahaan mengambil  kebijakan untuk waktu 

lembur apabila pekerjaan yang menjadi  pekerjaan / targert lembur dirasa 

sudah cukup atau sesuai dengan target. Pada bagian Redaksi tidak 

mengenal waktu lembur karena karyawan di bagian Redaksi bisa 

dikatakan (wartawan atau reporter) bekerja dalam waktu 24 jam. Bahwa 

dalam pelaksanaannya wartawan harus siap setiap waktu ketika diharuskan 

untuk meliput berita. Jadi dalam hal ini wartawan bisa dikatakan dapat 

bekerja 24 jam. Memang tidak mutlak bekerja 24 jam tetapi dalam 

pelaksanaan kerjanya itu berubah-ubah waktu dan lama kerjanya. Pada 

hakekatnya setiap hari wartawan harus memberikan liputan berita. Dalam 

hal ini untuk pekerjaan tertentu seperti wartawan pelaksanaan waktu kerja 

itu diperkenankan menyimpang dari ketentuan 7 (tujuh) jam per hari 

mengingat pekerjaan wartawan di lapangan dalam meliput berita, yang 

kadang tidak diketahui waktu selesainya. Dan pada karyawan bagian usaha 

sendiri jarang ada waktu lembur. 
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3. Ketentuan Cuti 

Ini menjadi hak bagi setiap karyawan. Adapun pembagiannya ada 

8 (delapan) macam cuti di Solopos dan karyawan dapat mengambil atau 

tidak mengambil cuti sesuai dengan kebutuhan karyawan. Bahwa dalam 1 

(satu) minggu, setiap pekerja mendapatkan jatah libur 1 (satu) hari. Untuk 

wartawan jatah libur ini ditentukan lebih lanjut oleh redaktur. Bahwa 

selama pelaksanaan cuti, yang sering diambil adalah cuti tahunan. 

Mengenai cuti besar ini sendiri biasanya diambil dalam 2 (dua) periode 

waktu yaitu setengah bulan dan setengah bulan berikutnya. Mengenai cuti 

haid ini sendiri, dari hasil penelitian  didapatkan bahwa ternyata banyak 

karyawan yang tidak menggunakan cuti haid ini untuk libur bekerja 

beberapa waktu. Hal ini dikarenakan karyawan tidak terganggu 

aktivitasnya sekalipun  sedang bekerja.  Penggunaan cuti hamil dan cuti 

keguguran digunakan bagi pekerja wanita dengan efektif. Dalam hal ini 

cuti nikah dan cuti keagamaan diambil cuma sekali selama bekerja. 

Adanya cuti diluar tanggungan itu juga jarang diambil karena cuti keluar 

negeri itu tidak pernah dilakukan oleh seorang karyawan. Bahwa prosedur 

pengambilan cuti tidak mengalami hambatan. Ini dapat diajukan 14 (empat 

belas) hari sebelum tangal cuti dengan mengisi formulir yang tersedia di 

bagian SDM. Perlindungan izin dan ketidakhadiran bagi karyawan pada 

prinsipnya harus memberi kabar pada atasan. Apabila izin waktu sakit atau 

ada keperluan lainnya, maka cukup dengan memberitahukan lewat SMS 

(short message service) atau surat ke atasan atau bagian SDM untuk waktu 

izin 1 (satu) hari, kecuali lebih dari 1 (satu) hari harus menggunakan surat 

keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan pemberitahuan akan 

adanya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. 

4. Ketentuan Jaminan Kesejahteraan Karyawan 

Bahwa dari pengertian yang dikemukakan di atas bahwa adanya 

peraturan perlindungan kesejahteraan karyawan di PT. Aksara Solopos 

yang meliputi aspek perlindungan hukum, kesehatan kerja, pensiun, bonus. 
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Bahwa pemberian perlindungan ini diberikan untuk memberi rasa 

kenyamanan kepada karyawan. Dalam hal kesejahteraan karyawan 

Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam progam asuransi tenaga 

kerja sekurang-kurangnya meliputi aspek kesehatan, kecelakaan kerja dan 

kematian serta jaminan tunjangan hari tua. Adanya karyawan mendapat 

kecelakaan dalam menjalankan tugas dari perusahaan dan kecelakaan 

tersebut sesuai yang dimaksud, maka yang bersangkutan akan mendapat 

santunan dan tunjangan kematian 

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perlu ditunjang 

oleh peningkatan kesejahteraan karyawan. Bahwa salah satu sarana 

penunjang kearah peningkatan itu tidak saja tergantung pada keadaan 

upah, namun dengan sebagian upah masing-masing karyawan dapat 

dikembangkan untuk usaha bersama melalui pembentukan koperasi 

karyawan. Perusahaan sesuai kemampuan yang ada akan ikut mendorong 

dan membantu kearah tumbuh dan berkembangnya koperasi karyawan di 

perusahaan. Sebagai  wujud sertanya dalam mengembangkan perusahaan 

dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan karyawan, maka koperasi 

karyawan mempunyai sejumlah saham di perusahaan yang berasal dari 

penyisihan sebagian saham sendiri, yang tidak dialihkan kepemilikannya 

selama perusahaan masih ada. Dalam Solopos sendiri ada mushola yang 

diperuntukkan untuk beribadah umat islam 

Peraturan perlindungan yang dilakukan Solopos terhadap 

karyawannya secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang 

sebagaimana tercantum dalam BAB X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Hal ini dapat dilihat bahwa Solopos dalam memberikan 

perlindungan  telah mengacu pada lingkup perlindungan terhadap pekerja 

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu perlindungan  

keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja, perlindungan tentang  upah, 

kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta perlindungan atas hak-

hak dasar pekerja untuk berlindung dengan pengusaha. 
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C. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kaitannya 

dengan aspeknorma kerja yang meliputi aspek pengupahan, waktu kerja, 

cuti dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan. 

Terhadap perlindungan yang diberikan Solopos terhadap pekerjanya 

sendiri sudah penulis uraikan sebagaimana dalam pembahasan huruf B diatas. 

Bahwa dalam pelaksanaan  norma kerja terhadap pekerja di Solopos dalam 

kaitannya dengan aspek perlindungan kerja untuk peningkatan kenyamanan 

dan kesejahteraans pekerja dapat penulis uraikan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan  pengupahan 

Dimulai dari sistem pengupahan yang diberikan Solopos terhadap 

pekerjanya dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengupahan yang dilakukan 

Solopos dapat dikatakan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 

hasil wawancara dengan Ahmad selaku karyawan bagian pengupahan di 

Solopos, diketahui bahwa sistem pengupahan di Solopos telah 

terkomputerisasi. Solopos sendiri mempunyai perrol system, yaitu sebuah 

software khusus yang berfungsi untuk pendistribusian penggajian semua 

karyawan Solopos. Dapat dilihat bahwa jumlah minimum nominal upah 

yang diterima pekerja di Solopos Rp.1.007.999,00. Jumlah minimum 

nominal ini tidak melanggar ketentuan  Upah Minimum Regional (UMR) 

yang berlaku di kota Solo sebesar Rp. 674.300,00. Dalam hal ini masih 

ada tunjangan uang makan sebanyak Rp 7.500,00 per hari dan tunjangan 

uang transport sebesar Rp.10.000,00 per hari. Setiap bulannya  pada 

tanggal 27 karyawan menerima gaji mendapat slip gaji yang berisi gaji 

pokok, tunjangan. Dalam hal ini kadang ada bonus, rincian kerja lembur 

dan lain-lain. Bahwa berdasar sistem pengupahan yang ada Bapak Ahmad 

tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan pengupahan  bagi pekerja juga 

ditemukan beberapa kendala-kendala pada karyawan bagian usaha seperti 

periode pengupahan yang terlalu dekat dengan penghitungan gaji dan 

pengumpulan pengajuan lembur. Kendala-kendala dalam pelaksanaan 

pengupahan bgi wartawan adalah masalah penghitungan kehadiran yang 
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berdampak pada bertambahnya poin wartawan. Tetapi kendala-kendala ini 

tidak terlalu mengganggu dan bisa segera diatasai antara pekerja dan 

dengan atasannya 

Pekerja mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan komunikasi 

di luar gaji pokoknya. Tunjangan profesi ini merupakan benefit dari 

manajemen yang diberikan kepada karyawan bidang redaksi, biasanya 

diperuntukkan wartawan dalam hal jam kerja wartawan yang relative 

dapat dikatakan 24 jam. Tunjangan ini cukup berarti bagi mobilitas dan 

kerja seorang wartawan. Adanya tunjangan komunikasi ini diberikan 

karena sifat pekerjaannya membutuhkan komunikasi yang intensif  yang 

pengaturannya berikutnya ditentukan oleh kebijakan direksi. Tunjangan 

komunikasi ini untuk memperlancar ketika wartawan harus menghubungi 

narasumber lain yang berada di tempat lain. Untuk tunjangan  jabatan dan 

tunjangan kendaraan ini diberikan untuk karyawan yang menduduki 

jabatan stuktural maka tunjangan jabatan diberikan untuk memberikan  

agar karyawan dapat lebih semangat dalam bekerja tunjangan kendaraan 

ini diberikan untuk memperlancar transportasi bagi karyawan dalam 

perjalanan  berangkat dan pulang. Tunjangan keluarga juga diberikan 

karena sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, ini ditentukan 

selanjutnya dengan kebijakan dari direksi.  

Bahwa pemberian tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang 

sudah menikah, ini ditunjukkan dengan memberikan tanda bukti surat 

nikah dan ketika sudah mempunyai anak maka akan mendapat tunjangan 

yang ini dibuktikan dengan menunjukkan bukti akta kelahiran anak. 

Perubahan status ini mempengaruhi perolehan tunjangan keluarga ini. 

Tunjangan perumahan berupa bantuan yang diberikan kepada karyawan 

yang  mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan lebih 

lanjut ditentukan oleh kebijakan direksi. Ini juga ditentukan dari penilaian 

kerja karyawan sendiri. Adanya tunjangan lain-lain yang berupa tunjangan 

menikah diberikan hanya 1 (satu) kali, jadi apabila karyawan menikah lagi 
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maka tidak mendapatkan tunjangan menikah. Tunjangan melahirkan juga 

diberikan  sebanyak-banyaknya sampai anak kedua. Pemberian uang duka 

diberikan berbeda-beda sesuai siapa dulu yang meninggal. Tunjangan hari 

raya diberikan sejumlah 2 (dua) kali gaji pokok.  

Bahwa dalam hal karyawan yang terlibat dalam kepanitiaan, maka 

tidak berlaku waktu lembur, Seperti acara Gebyar Solopos dan SBBI (Solo 

Best Brand Indect). Mengenai penghitungan upah lembur sendiri itu setiap 

satu jam dibayar dengan upah 1,5 kali dan seterusnya. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi karyawan karena bisa menambah upah lembur itu 

sendiri. Jadi kadang hal ini disalahgunakan oleh karyawan dengan 

mengulur waktu kerja untuk mendapatkan waktu lembur. Pemberian 

waktu lembur ini diberikan hanya untuk bagian usaha dengan 

penghitungan upah perjam.  

Bahwa ini tidak berlaku untuk karyawan bagian redaksi khususnya 

wartawan karena waktu kerja yang bisa dikatakan  24 jam jadi tidak 

diberlakukan upah waktu lembur. Maka dari itu digantikan dengan 

tunjangan profesi sebesar Rp. 200.000,00 dan tunjangan komunikasi 

sebesar Rp 200.000,00 (Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pada 

tanggal  20 Januari 2008). 

Pemberian bonus juga diberikan dengan beberapa ketentuan. 

Pemberian bonus dalam bentuk uang ini diberikan tiap per semester. 

Adanya pemberian bonus ini didapatkan dari penilaian atasan terhadap 

karyawan bagian usaha yang dinilai dari hasil kerjanya baik, kehadiran, 

tanggung jawab, kerapian, pengarsipan, kerjasama, ketelitiannya, 

kedislipinan, kreatifitas dan produktif. Pemberian kriteria ini diukur 

dengan skala 0 sampai dengan 100 

80 – 100  =  BS / Baik Sekali 

60 -  80    = B / Baik 

40 -  60    =  C / Cukup 
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20  - 40    = K / Kurang 

0    -  20    = B / Buruk 

Bahwa dalam pelaksanaannya pemberian bonus diberikan  dalam 

bentuk berapa poin dikali gaji pokok, jadi setiap penilaian itu sudah ada 

penghitungan berapa bonus yang didapat. Misalnya: Pada bulan pertama 

mendapat poin 90 dan bulan kedua 80 dan seterusnya. Pada bulan keenam 

poin itu dijumlah dan dibagi 6.  misalnya didapat poin 80 maka 1 / 80 x 

gaji pokok. Jadi 1/80 x Rp.1.000.007. Dalam hal pemberian insentif 

biasanya didapat ketika pasaran iklan melebihi target maka keuntungan 

dibagi kepada semua karyawan. Beberapa hal yang dapat dijadiakan 

penilaian terhadap wartawan adalah kelengkapan berita, jenis berita, cara 

wartawan mendapatkan berita, pengeditan, peletakan berita wartawan yang 

bersangkutan pada halaman berapa. Bahwa penilaian ini dilakukan oleh 

redaktur di masing-masing daerah dan penilaian ini dimintakan tanda 

tangan wartawan yang bersangkutan. 

2. Pelaksanaan Waktu Kerja 

 Bagi karyawan PT. Aksara Solopos utuk masuk kerja 

menggunakan ID (identitiy card ) yang ditunjukkan pada mesin, cara ini 

dipandang lebih praktis untuk mengetahui kehadiran karyawan 

Pelaksanaanya itu sesuai ketentuan yang ada bagi karyawan bagian usaha 

adalah sesuai ketentuan yang berlaku  8 (delapan)  jam setiap harinya dan 

6 (enam) hari kerja seminggu. Dengan alokasi waktu istirahat 1 (satu) jam. 

Dengan ketentuan karyawan harus memberitahukan atasannya jika 

meninggalkan tempat kerja pada jam kerja. Untuk adanya tambahan waktu 

lembur, maka perusahaan melalui atasan karyawan yang bersangkutan 

dapat meminta karyawan untuk melakukan kerja lembur. 

Perlindungan untuk  bagian redaksi adalah 6 (enam) hari kerja 

seminggu dan mengenai jam kerja ditentukan pemimpin redaksi. 

Kebijakan penentuan jam kerja yang ada di redaksi tidak ada ketentuan 
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yang terlalu mengikat dan dilakukan atas dasar kepercayaan. Ini dibangun 

agar  dapat bekerja secara maksimal. Pembagian waktu kerja dan 

keefektifan waktu diberikan sepenuhnya kepada wartawan, asalkan tidak 

melanggar ketentuan yang telah disepakati antara wartawan dan pemimpin 

redaksi. Dapat dikatakan waktu kerja bagian redaksi terutama itu fleksibel 

karena wartawan harus siap  bekerja meliput berita, apabila ada suatu 

peristiwa yang dapat dijadikan berita. Jam kerja wartawan yang fleksibel 

ini didasarkan pada mobilitas wartawan dan tempat kerjanya sendiri yang 

berada di lapangan untuk meliput berita. Dalam sehari wartawan 

diwajibkan mengumpulkan 3 (tiga) berita. 

Dengan keflksibelan jam kerja maupun jam istirahatnya, tetapi 

wartawan tetap mempunyai kewajiban untuk mematuhi deadline (tanggal / 

batas waktu) penulisan berita. Dalam bagian redaksi menerapkan jam piket 

kepada wartawannya, khususnya untuk mereka yang bertugas di dalam 

kota. Piket ini dilaksanakan secara bergiliran yang merupakan hasil 

kesepakatan di bagian redaksi. Dari kesepakatan tersebut sekretaris redaksi 

mengatur jadwal piket seorang wartawan. Dalam waktu 1 (satu) bulan 

setiap wartawan mendapatkan jatah piket 1 (satu) kali. Jam piket ini setiap 

harinya dimulai dari pukul 19.00-23.00 WIB. Piket merupakan job desk, 

karena melalui piket wartawan bertugas memantau peristiwa-peristiwa dari 

tv, radio, internet, kantor berita, dan lain-lain. Mengenai libur bagi bagian 

usaha adalah pada hari minggu. Tetapi untuk waktu libur wartawan dapat 

memilih berdasarkan keinginannya sendiri. Misalnya wartawan memilih 

jatah liburnya hari senin, maka  ia harus memanfaatkan dengan sebaik 

mungkin, maka hari minggu ia dapat bekerja. Apabila terjadi penumpukan 

pangambilan hari libur yang sama antara wartawan maka akan diatur lebih 

lanjut oleh pemimpin redaksi (Hasil wawancara Bapak Tanto pada tanggal 

21 Januari 2008). 
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3. Pelaksanaan Cuti  

Bahwa adanya pemberian cuti ini dimanfaatkan sebaik mungkin 

karena hal ini merupakan hak bagi setiap karyawan.  pengaturan cuti yang 

terdiri dari cuti tahunan bahwa dalam pelaksanaan cuti tahunan ini 

diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun selama 

12 (dua belas) kali dalam setahun. Jadi bisa diartikan dalam satu bulan 

karyawan mendapat cuti satu kali. Tetapi ini tidak selalu mutlak seperti itu 

karena bisa saja cuti tahunan ini diambil secara langsung 12 (dua belas) 

hari berturut-turut. Pada prisipnya cuti tahunan itu  harus digunakan pada 1 

(satu) tahun itu juga. Tetapi dalam hal ini sisa cuti tahunan yang tidak 

diambil 1 (satu) tahun itu maka dapat digabungkan pada hak cuti tahun 

berikutnya dengan  maksimal hari cuti 18 (delapan belas) hari kerja. Jadi 

karyawan dapat leluasa menggunakan cuti tahunan tersebut. Sisa hak cuti 

tersebut dapat diambil dan tidak dihapus apabila ada persetujuan dari 

atasan karyawan yang bersangkutan. Pada cuti besar itu selama 1 (satu) 

bulan, apabila tidak dilakukan dalam 1 (satu) bulan penuh maka dapat 

dibagi dalam 2 (dua) periode. 

Pada cuti menikah ini diberi kepada karyawan setelah 1 (satu) tahun 

menikah. Dengan waktu 6 (enam) hari dan dalam pelaksanaanya biasanya 

karyawan biasanya menambah cuti dengan mengambil dari cuti tahunan 

sekalian. Dalam hal ini pemberian cuti menikah ini tidak dapat ditunda. 

Dalam hal cuti melahirkan ini diberikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 

bulan sesudah. Tetapi dalam pelaksanaanya kebanyakan karyawan tatap 

masuk kerja sampai pada saat terakhir waktu melahirkan dan waktu cuti 

dipakai setelah melahirkan. Hal ini juga diberikan cuti keguguran bagi 

karyawan selama 1,5 bulan. Dalam hal ini Solopos juga memberikan 

perpanjangan waktu cuti hamil yang dibuktikan dengan  surat keterangan 

dokter.                                                                                                                                                                                              

Pada cuti haid diberikan waktu 1-2 hari, dalam pelaksanaanya 

kebanyakan wanita tidak menggunakan, karena masih merasa kuat untuk 
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bekerja. Justru pemakaian cuti haid biasanya dipakai untuk keperluan 

mendesak lainnya. Apabila karayawan tetap masuk pada waktu haid maka 

dapat diharapkan dapat tetap profesional, tetapi kalau benar-benar tidak 

kuat, maka perusahaan menyarankan untuk mmengambil cuti haid saja. 

Selama pelaksanaan cuti haid ini sendiri, dari hasil penelitian  didapatkan 

bahwa ternyata banyak karyawan yang tidak menggunakan cuti haid ini 

untuk libur bekerja beberapa waktu. Hal ini dikarenakan karyawan tidak 

terganggu aktivitasnya sekalipun  sedang bekerja 

Dalam pengaturan waktu cuti haji ini sendiri diberikan kepada 

karyawan dengan batasan waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari. 

Karyawan yang bersangkutan diminta menandatangani surat perjanjian 

yang telah disetujui bersama, yang isinya mencakup ketentuan selama 

ketidakhadiran karyawan tidak menerima gaji dan apabila setelah 6 (enam) 

bulan karyawan yang bersangkutan tidak kembali ke tempat kerjanya pada 

hari yang telah ditentukan ia dianggap telah memutuskan hubungan kerja 

secara sepihak, kecuali ada pemberitahauan dengan alasan yang dapat 

diterima seperti sakit. 

Adapun cuti diluar tanggungan yaitu cuti belajar dan cuti keluar 

negeri. Sebelum cuti dilaksanakan, karyawan yang bersangkutan diminta 

menandatangani surat pernyataan yang isinya mencakup selama masa cuti, 

yang bersangkutan tidak menerima gaji maupun fasilitas atau tunjangan 

lainnya dan apabila setelah habis masa cuti tetapi karyawan bersangkutan 

tidak kembali bekerja pada  hari yang ditentukan, maka dianggap telah 

memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Dalam hal tersebut, maka 

karyawan dapat diterima kembali bekerja jika apa yang diperoleh dari 

kepergiannya ikut berguna dan diperlukan oleh perusahaan. Adanya cuti 

diluar tanggungan itu juga jarang diambil karena cuti keluar negeri itu 

jarang dilakukan oleh seorang karyawan 

Ini menjadi hak bagi setiap karyawan. Adapun pembagiannya ada 8 

(delapan) macam cuti di Solopos dan karyawan dapat mengambil atau 
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tidak mengambil cuti sesuai dengan kebutuhan karyawan. Bahwa dalam 1 

(satu) minggu, setiap pekerja mendapatkan jatah libur 1 (satu) hari. Untuk 

wartawan jatah libur ini ditentukan lebih lanjut oleh redaktur. Bahwa 

prosedur pengambilan cuti tidak mengalami hambatan. Ini dapat diajukan 

14 (empat belas) hari sebelum tangal cuti dengan mengisi formulir yang 

tersedia di bagian SDM. Pelaksanaan perlindungan izin dan ketidakhadiran 

bagi karyawan pada prinsipnya harus memberi kabar pada atasan. Apabila 

izin waktu sakit atau ada keperluan lainnya, maka cukup dengan 

memberitahukan lewat SMS (short message service) atau surat ke atasan 

atau bagian SDM untuk waktu izin 1 (satu) hari, kecuali lebih dari 1 (satu) 

hari harus menggunakan surat keterangan sakit dari dokter atau surat 

keterangan pemberitahuan akan adanya kepentingan yang tidak bisa 

ditinggalkan (Hasil wawancara deangan Ibu Isa pada tanggal 23 Januari 

2008). 

4. Pelaksanaan Perlindungan Kesejahteraan Karyawan 

Dalam hal pemenuhan perlindungan kesejahteraan bagi karyawan  

Solopos mengikutsertakan semua karyawannya dalam program jamsostek 

yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan 

jaminan pemeliharaan kesehatan. Solopos bekerja sama dengan PT. 

Jamsostek dan PT Asuransi Jiwa Manulife untuk kesehatan karyawan. 

Dalam hal ini Solopos ingin memberikan kesejahteraan bagi karyawannya 

dengan mengikuti program yang ada dalam jamsostek. Dalam hal 

pemberian perlindungan diberikan pada karayawan dalam  melakukan 

pekerjaan, perjalanan dan pulang dari tempat kerja serta bagi wartawan 

sewaktu penugasan meliput berita di lapangan.   Hal ini dilakukan untuk 

menjamin kesejahteraan serta tunjangan hari tua  karyawan. Ini dilakukan 

apabila karyawan sudah memasuki usia pensiun, perusahaan tidak repot 

lagi mencari karena dana tersebut sudah diangsur sejak mereka masih 

bekerja. Juga disediakan sebuah klinik yang dibuka pada hari senin sampai 

dengan jumat yang dapat digunakan pekerja untuk dapat memeriksakan 
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kesehatannya dan juga diberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi 

kesehatan rawat inap rumah sakit  bagi karyawan tetap, apabila rawat inap 

dan pengobatan melebihi dari dana yang telah ditetapkan oleh 

penyelenggara asuransi kesehatan yang ditunjuk, maka kelebihan tagihan 

ditanggung oleh karyawan sendiri. 

Dalam hal jaminan keselamatan saat bekerja yang bersifat fisik, 

Solopos memberikan bekal seperti rompi dan ID (identity card) dalam 

ukuran yang besar supaya orang tahu bahwa dia berprofesi wartawan agar 

wartawan lebih mudah diterima dan aman dalam peliputan berita.. Bahwa 

dalam hal bekerja,  pekerja ini tidak dibebani untuk memakai atau 

mengunakan alat-alat pelindung keselamatan kerja, tetapi yang jelas 

Solopos tetap memiliki kewajiban moral untuk tetap memberikan arahan 

kepada pekerja yang ini dilakukan secara  periodik. Diharapkan pekerja 

dapat menjaga diri mereka masing-masing dengan baik, dengan cara 

bekerja secara hati-hati (Hasil wawancara dengan Bapak Candra pada 

tanggal 25 Januari 2008) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tentang 

pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja dalam kaitannya dengan aspek 

norma kerja di PT.  Aksara Solopos pada dasarnya sudah dilaksanakan 

cukup baik dan telah sesuai dengan  peraturan yang berlaku, dalam hal ini 

adalah peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

1. Aspek pengupahan 

 Solopos bisa dikatakan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang 

Nomor 13 Thun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian 

bahwa pekerja di Solopos mendapat upah yang terdiri dari 3 (tiga) 

komponen upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak 

tetap. Selain itu juga ada pemberian fasilitas, bonus, tunjangan lain-lain 

yang terdiri dari tunjangan pernikahan, tunjangan kelahiran, uang duka dan 

tunjangan hari raya (THR), secara keseluruhan sistem pengupahan Solopos 
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sesuai dengan 11 (sebelas)  kebijakan pengupahan yang dibuat oleh 

pemerintah dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Untuk 

kebijakan upah minimum, Solopos memberikan upah minimum kepada 

pekerja berupa upah tetap yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan 

makan sebesar Rp.7.500,00 per hari dan tunjangan transport sebesar Rp. 

10.000,00 per hari. Selain itu juga besarnya jumlah minimum nominal 

upah yang diterima pekerja adalah sekitar Rp.1.007.999,00 sesuai dengan 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan yang berlaku yaitu 

sebesar Rp.674.300.000,00 untuk wilayah kota Surakarta. 

  Adanya kebijakan upah kerja lembur bagi pekerja di bagian usaha 

adalah sebagai berikut perhitungan upah sejam. Bahwa hal adanya lembur  

ini mengakibatkan karyawan semakin semangat kalau ada lembur karena 

penghitungannya ada kelipatan upahny per jam. Jadi kadang hal ini 

disalahgunakan oleh karyawan bagian usaha dengan mengulur waktu kerja 

untuk mendapatkan waktu lembur. Jadi dalam hal ini manajer bagian 

masing-masing harus lebih teliti dalam hal pengajuan waktu lembur bagi 

karyawan. Dalam hal ini tidak diberlakukan upah lembur karena 

mengingat waktu kerja wartawan yang tidak menentu. Jadi apabila 

diberlakukan penghitungan upah lembur maka akan terjadi ketimpangan. 

Misalnya wartawan yang sedang meliput berita yang belum jelas faktanya, 

maka wartawan dapat bekerja dalam waktu yang tidak menentu. Maka 

pemberlakuan upah lembur tidak diberlakukan karena adanya kelipatan 

upah lembur itu sendiri yang terlalu besar. Untuk upah lembur bagi 

wartawan sendiri itu tidak diberikan, karena  Solopos tidak menerapkan 

kerja lembur untuk wartawannya. Untuk mendapatkan  pengganti uang 

lembur, Solopos memberikan tunjangan berupa tunjangan komunikasi dan 

tunjangan profesi bagi setiap wartawan. Bahwa pemberian tunjangan 

khusus wartawan ini merupakan tunjangan yang cukup signifikan bagi 

mobilitas dan kerja wartawan. Tunjangan komunikasi diberikan untuk 

memperlancar tugas wartawan ketika harus menghubungi narasumber 

yang lain Tunjangan profesi dapat diartikan bagi wartawan yang harus 
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bekerja setiap saat dan tunjangan komunikasi dapat diartikan wartawan 

harus  bersedia dihubungi setiap saat ketika tidak dalam masa libur atau 

cuti. Dalam hal tunjangan profesi dan Rp 200.000,00 dan tunjangan 

komunikasi sebesar Rp 200.000,00 Dalam hal karyawan bagian usaha 

mendapatkan upah lembur dengan penghitungan perjam. Dalam hal ini 

kedua tunjangan ini dapat mengcover sebagai pengganti uang lembur. Jadi 

dari jumlah tunjangan komunikasi dan profesi sebesar masing-masing 

Rp.200.000,00 ini diharapkan dapat mengcover upah lembur. Karena pada 

dasarnya untuk meliput berita dengan mendadak itu jarang terjadi pada 

wartawan yang itu-itu saja karena apabila dalam sepekan wartawan ini 

sudah pernah meliput berita yang mendadak harus diliput, maka akan 

diganti dengan wartawan yang lain. 

 Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa upah lembur bagi 

karyawan bagian usaha sudah memehuhi ketentuan pengupahan yang 

berlaku. Tetapi hendaknya dilakukan evaluasi untuk peningkatan upah 

agar disesuaikan dengan kebutuhan sekarang karena waktu kerja lembur 

sendiri itu diluar waktu kerja yang ada. Karena baik karyawan bagian 

usaha dan karyawan bagian redaksi terutama wartawan berhak atas upah 

lembur. Hal ini dapat dikaitkan dengan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kewajiban pengusaha untuk 

membayar upah kerja lembur karena telah memperkerjakan pekerja 

melebihi waktu kerja, walaupun wartawan mengenal waktu kerja 24 jam 

tetapi bukan berarti  adanya piket malam tidak dimasukkan dalam waktu 

kerja lembur. Bahwa watawan tergolong pekerja staf juga, pekerja yang 

tercantum dalam struktur organisasi perusahaan yang mempunyai 

kewajiban, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan 

pekerjaaanya. Hendaknya wartawan juga mendapat upah kerja lembur.  

Mengenai ketentuan bahwa karyawan tetap mendapat upah walau 

tidak masuk kerja dengan alasan tertentu yang dikemukakan di atas seperti 

sakit dan lain-lain maka Dalam hal ini upah tetap diberikan kepada 
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karyawan, kecuali tunjangan tidak tetap karena ketidakhadiran karyawan 

itu sendiri. Dalam hal ini Solopos dapat dikatakan sudah memenuhi 

ketentuan Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini dapat 

dilihat dalam ketentuan yang tercantum pada uraian pembahasan diatas. 

2. Waktu kerja  

Merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan perlindungan  bagi 

karyawan. Secara umum Solopos sudah melaksanakannya sesuai dengan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Solopos ini pelaksanaanya itu 

sesuai ketentuan yang ada bagi karyawan bagian usaha adalah sesuai 

ketentuan yang berlaku  8 (delapan) jam setiap harinya dan 6 (enam) hari 

kerja seminggu. Dengan alokasi waktu istirahat 1 (satu) hari. Hal ini 

berbeda dengan jam kerja bagian redaksi terutama wartawan, karena jam 

kerja  wartawan diserahkan langsung kepada wartawan. Bisa dikatakan 

jam kerja wartawan itu fleksibel, sesuai keadaan yang ada daripada pekerja 

bagian usaha. Bahwa dalam pelaksanan kerja yang membedakan antara 

karyawan bagian usaha dan wartawan bahwa jam kerja yang diatur 

wartawan bisa dikatakan tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya 

ditetapkan Solopos yaitu mempunyai waktu kerja 8 (delapan) jam setiap 

harinya. Jam kerja ini diserahkan langsung kepada wartawan. Ini dikatakan 

jam kerja wartawan lebih fleksibel dibandingkan pekerja di sektor bagian 

usaha. Dalam 1 (satu) hari wartawan harus menyerahkan 3 (tiga) berita 

dengan batas waktu sampai jam 17.00. Apabila tidak dapat mengumpulkan 

3 (tiga) berita, maka ini akan mempengaruhi penilaian kerja karyawan. 

Dalam hal ini hubungannya dengan adanya bonus. Wartawan ditempatkan 

di daerah teritorial wilayah karisidenan Surakarta, Salatiga, Gunung kidul 

dan bisa dimungkinkan ke luar kota.  

Kebijakan penentuan jam kerja yang ada di redaksi tidak ada 

ketentuan yang mengikat, misalnya wartawan baru bekerja selama 4 jam 

dalam sehari dan selesai membuat berita, maka wartawan dapat pulang ke 

rumah untuk istirahat. Bahwa wartawan tidak perlu hadir dulu di kantor, 
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kemudian baru mencari berita di lapangan. Semua diserahkan wartawan. 

Bahwa adanya landasan kepercayaan ini sangat penting diberikan pada 

wartawan, agar wartawan ini dapat menjalankan kewajibannya dengan 

baik untuk dapat bekerja secara maksimal. Apabila dalam sehari wartawan 

menghasilkan berita melebihi target maka akan mendapatkan bonus. 

Dalam hal ini hubungannya dengan adanya bonus.  

Bahwa dalam hal  bekerja 24 jam itu tidak mutlak seperti itu. Bahwa 

dalam pelaksanaannya setelah mendapat berita sesuai target maka berita 

dikumpulkan kepada redaktur untuk diolah dan selanjutnya wartawan 

dapat pulang ke rumah untuk istirahat dan untuk wartawan yang berada di 

luar kota dapat mengirimkan berita melalui internet untuk keefektifan 

waktu. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi wartawan karena banyak 

waktu longgar yang bisa dipakai untuk istirahat. Dalam hal diperlukan 

wartawan yang mendadak dikabari untuk meliput berita, itu diberi untuk 

wartawan di daerah teritorial berita itu berada. Apabila karyawan yang 

dikabari itu tidak bisa mungkin karena sakit, maka dapat digantikan 

wartawan yang lain. Dalam hal ini tidak selalu terjadi, jadi yang dimaksud 

wartawan bisa diartikan bekerja 24 jam adalah setiap waktu dapat 

dihubungi, jadi dapat dipastikan HP (Hand Phone) selalu aktif, jadi  dapat 

segera  datang meliput ketika ditelfon. Jadi dalam hal ini wartawan tidak 

bekerja selama 24 jam secara penuh. Dalam hal ini tidak selalu menimpa 

setiap hari dan setiap wartawan setiap waktu. Jadi cuma ketika ada berita 

yang mendadak harus diliput saat itu juga. Bahwa adanya jam istirahat, 

pemmpin redaksi tidak mengaturnya secara ketat. Hal ini diserahkan pada 

wartawan yang bersangkutan. 

     Adapun pembagian waktu wartawan yang meliput sudah diatur 

sedemikian rupa oleh redaktur, sehingga tidak dimungkinkan seorang 

wartawan harus meliput berita secara mendadak secara berturut-turut.        

Bahwa pekerja bagian usaha mengenal adanya kerja lembur, tetapi untuk 

wartawan tidak mengenal kerja lembur. Dalam  pelaksannan kerja 
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wartawan  ada ketentuan kerja piket yang dilakukan di luar jam kerja. 

Tetapi yang perlu diketahui bahwa piket bukan sebagai kerja lembur. 

Dalam hal pelaksanaan piket wartawan adalah satu kali dalam satu 

setengah bulan. Piket dilakukan minimal 3 (tiga) jam sehari dan tugasnya 

adalah memantau pergerakan fakta yang dapat dijadikan bahan berita. 

Dalam hal ini redaktur memperhatikan pengaturan waku kerja bagi 

wartawan agar tidak terjadi ketimpangan waktu kerja antara masing-

masing wartawan. Ketika sedang piket ada sebuah berita, maka wartawan 

wajib meliputnya dan tidak ada tambahan biaya untuk itu. Hal ini 

dikarenakan sudah ditutup dengan adanya tunjangan komuniksai dan 

tunjangan profesi. Oleh karena piket bukan merupakan kerja lembur, maka 

sebagai tambahan bagian redaksi memberikan poin penilaian terhadap 

hasil kerjanya. Dalam hal waktu kerja yang ada dalam Solopos ini di 

bagian usaha sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 77 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan mengenai pengaturan waktu 

kerja bagi wartawan ini sendiri adalah sesuai pengaturan kesepakatan 

antara wartawan dan pemimpin redaksi. Dalam hal ini wartawan memang 

dapat bekerja dalam waktu yang  tak menentu dalam kurun waktu 24 jam. 

Mengingat berita yang akan dicari oleh wartawan. 

Bahwa dalam hal ini dengan tidak mengenal waktu lembur bagi 

wartawan Solopos, berdampak wartawan dapat dikatakan bekerja 24 jam, 

dengan tidak mendapat upah lembur, karena sudah ada tunjangan 

komunikasi dan tunjangan profesi. Menurut penulis hendaknya upah 

lembur tetap harus diberikan, apalagi untuk yang bekerja di luar jam kerja 

dan yang mendapat piket. Hal ini terkait dengan Pasal 78 ayat 2 yang 

berbunyi: ” Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh melebihi 

waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah 

kerja lembur”. Mengenai tunjangan komunikasi dan tunjangan profesi 

adalah sebagai pengharagaan saja atas kerjanya sebagai wartawan. 

Kehadiran wartawan dalam kantor ini dibuktikan dengan menunjukkan ID 

pada mesin, yang ini biasa dilakukan sepulangnya wartawan setelah 
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mendapat berita atau ditunjukaan denagan adanya berita yang masuk dari 

wartawan yang bersangkutan.    

3. Cuti  

Di Solopos adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti hamil, 

cuti keguguran, cuti haid, cuti haji atau cuti keagamaan dan cuti di luar 

tanggungan. Dan pelaksanaan cuti ini sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Solopos memberikan cuti untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja. Bahwa yang sering diambil adalah cuti 

tahunan. Diketahui bahwa pelaksanaan cuti yang sering terjadi adalah cuti 

hamil yang diberikan selama 3 (tiga) bulan. Tetapi kenyataannya banyak 

pekerja yang memang sengaja tidak menggunakan secara penuh cuti  

hamil tersebut, karena mereka lebih memilih mengambil cuti disaat 

mendekati waktu melahirkan, ini terjadi bukan karena ada paksaan dari 

perusahaan, tetapi karena karyawan sendiri merasa bosan jika terlalu lama 

di rumah tanpa bekerja. Mengenai cuti jika karyawan sakit, dalam hal ini 

perusahaan benar memberlakukan ketentuan yang ada apabila karyawan 

yang bersangkutan terbukti sakit dan diperkuat dengan surat keterangan 

sakit dari dokter, walaupun sampai saat ini belum ada karyawan yang 

mengambil cuti sakit sampai lebih dari 8 (delapan) bulan. Bahwa apabila 

ada karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan tertentu dan jika 

melebihi waktu yang telah ditetukan maka dapat dilakukan dengan potong 

cuti. Misalnya karyawan yang menikah mendapat libur 6 (enam) hari, 

tetapi apabila ini dirasa belum cukup, maka dapat dikaim sekalian dalam 

cuti tahunan. Dalam hal karyawan yang ingin tidak masuk karena alasan 

yang tidak bisa ditinggalkan, maka diijinkan dalam satu hari saja, tetapi 

apabila lebih dari satu hari, biasanya ditambahkan dengan cuti haid. Cuti 

haid ini dipandang lebih mudah untuk diajukan karena haid dapat datang 

sewaktu-waktu. Padahal menurut ketentuan permohonan cuti harus 

diajukan 14 (empat belas) hari sebelum pengambilan cuti. Jadi dengan 

pengambialn cuti haid ini prosedur pengambilan cuti dapat lebih mudah 
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diambil, daripda dengan alasan sakit yang notabene memerlukan surat 

keterangan sakit. Dari semua cuti yang diberikan PT. Aksara Solopos cuti 

diluar tanggungan yang paling jarang diambil oleh karyawan. Mengenai 

pemberian cuti di Solopos ini sudah sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

4. Perlindungan kesejahteraan karyawan 

Solopos sendiri  memperhatikan kesejahteraan karyawan dan 

keluarganya dengan mengikuti program jamsostek dan mengikutsertakan 

karyawan dalam asuransi manulife. Hal ini dilakukan Solopos untuk 

memberi kenyamanan bagi karyawan adanya fasilitas  tempat penitipan 

anak, perumahan , tempat ibadah, olahraga, kantin, kesehatan. Dalam hal 

ini tempat penitipan anak dan menyusui adalah di klinik. Tapi pada 

kenyataanya karyawan jarang sekali mengajak anaknya ke tempat bekerja. 

Adanya mushola bagi karyawan yang beragama islam. Adanya fasilitas  

seperti studio musik bagi yang berminat bermain musik. Selain itu juga 

ada  beberapa fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan  karyawan 

seperti adanya fasilitas kendaraan dan fasilitas perumahan yang diberikan 

pada karyawan yang sudah bekerja selama sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun di Solopos, yang dibuktikan lewat kinerja dan pengabdiannya pada 

Solopos. Di Solopos  disediakan juga fasilitas kesehatan berupa klinik 

kesehatan yang dapat difungsikan secara gratis oleh seluruh karyawan. 

Klinik ini sangat bermanfaat bagi karyawan, terutama wartawan 

mengingat tugasnya di lapangan. Klinik ini dibuka pada hari senin sampai 

jumat. Serta adanya koperasi yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan.  

Untuk perlindungan jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan 

dalam pelaksanaannya Solopos bekerja sama dengan PT. Jamsostek dan 

PT. Asuransi Jiwa Manulife. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

kesejahteraan serta tunjangan hari tua karyawan ini sudah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek yang 

meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Pemberian 
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perlindungan kesejahteraan merupakan unsur yang mampu memberikan 

kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja. Bahwa setiap pekerja dan 

keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam 

hal ini Solopos mengikusertakan karyawan dalam program asuransi tenaga 

kerja yang meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian, 

dan jaminan tunjangan hari tua. Solopos sendiri  memberikan fasilitas 

kesejahteraan bagi karyawannya seperti tunjangan kecelakaan kerja dan 

kematian  karena dan bukan karena kecelakaan kerja, progam pensiun, 

asuransi kesehatan atau rawat inap rumah sakit, bonus, intensif dan 

penghargaan. disebutkan dalam pasal 100 dan 101 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja 

dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai 

dengan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan.untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dibentuk koperasi pekerja dan usaha-

usaha yang produktif di perusahaan. Dalam hal ini semua pihak berupaya 

menumbuhkembangkan koperasi pekerja. 

Dari hasil penelitian penulis di Solopos, maka dapat disimpulkan 

Solopos telah melaksanakan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma 

kerja di PT. Aksara Solopos diatur melalui Peraturan perusahaan (PP). 

Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma 

kerja meliputi antara lain: sistem pengupahan, waktu kerja, cuti dan 

perlindungan jaminan kesejahteraan terhadap pekerja. Bahwa disebutkan 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang mengelompokkan ini dalam 1 (satu) bab, yaitu bab X yang terdiri 

dari pasal 67, sampai dengan pasal 101, perlindungan yang dilakukan 

Solopos tidak dikelompokkan menjadi 1 (satu) bab, melainkan terpisah-

pisah pengaturannya. Secara umum peraturan perlindungan hukum 

terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja yang diatur dalam 

peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2.  Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek 

norma kerja di PT. Aksara Solopos sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dapat dilihat dari sistem pengupahan yang  diberikan tepat waktu dengan 

menggunakan sistem perrol system dan pemenuhan gaji pokok serta 

tunjangan. Perbedaan  Pembagian waktu kerja antara karyawan bagian 

usaha dan redaksi. Dalam hal pemberian cuti dibagi menjadi 8 macam cuti. 

Selain itu pemberian fasilitas kesejahteraan seperti jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan kematian, program pensiun, kesehatan karyawan. Adapula 

fasilitas koperasi dan klinik. Ini semua diberikan perusahaan untuk 

memberi kenyamanan bekerja sehingga  dapat mewujudkan pencapaian 

hasil kerja yang diharapkan oleh kedua belah pihak. 
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B. Saran 

1. Perusahaan lebih menyempurnakan isi Peraturan perusahaan (PP) 

khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya 

aspek norma kerja yang belum diatur, seperti ketentuan khusus tentang 

keselamatan kerja wartawan dalam hal wartawan itu mempunyai resiko 

kerja yang tinggi saat meliput berita dan waktu kerja yang tidak menentu.  

2. Diharapkan Perusahaan agar lebih memperhatikan ketentuan mengenai 

hak mendapatkan uang lembur bagi wartawan yang waktu kerjanya 

melebihi norma waktu yang ada. 
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