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• Mengenal peraturan yang terkait dengan jam kerja, 
cuti dan upah

Tujuan Pembelajaran



Waktu Kerja Watu Istirahat



Waktu Kerja 

7 jam kerja/ hari 
atau 40 jam kerja 
/ minggu untuk 6
hari kerja dalam
1 minggu; atau

8 jam kerja/ hari 
atau 40 jam 
kerja/minggu untuk 
5 hari kerja dalam 1 
minggu.



• Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00

• Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan hamil yanag menurut dokter membahayakan
kesehatan dan keselamatan kandungan dan dirinya
apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00

• Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh
perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 
wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi, 
menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja dan
menyediakan angkutan antar jemput antara pukul 23.00 
s.d 05.00

Waktu Kerja Perempuan



Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur

Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004 Waktu

kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3

jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar

istirahat mingguan atau hari libur resmi. Harus ada

persetujuan dari pekerja untuk melakukan kerja

lembur.

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah

bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah

1/173 upah sebulan. Rumus perhitungan upah lembur

adalah sebagai berikut:



• Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya seetengah
jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, dan waktu
istirahat tidak termasuk jam kerja

• Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu

• Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah
pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan terus menerus

• Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dana kedelapan masing-
masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja
selama 6 tahun terus menerus

Waktu Istirahat



• Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya bagi
pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya

• Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid dan merasakan
sakiit tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid

• Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama
1.5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan i.5 bulan setelah
melahirkan anak

• Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan
berhak memperoleh istirahat 1.5 bulan.

• Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika harus
dilakukan selama waktu kerja.

Waktu Istirahat



• Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi, bila
bekerja, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur

• Peekrja/buruh berhak untuk tidak bekerja dan dibayar upahnya
pada saat:

- Menikah, dibayar selama 3 hari

- Menikahkan anaknya, dibayar selama 2 hari

- Mengkhitankan anaknya, dibayar selama 2 hari

- Membaptiskan anaknya, dibayar selama 2 hari

- Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar selama 2 hari

- Suami/istri, orangtua/mertua atau anak atau menantu meninggal
dunia dibayar selama 2 hari

- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar
selama 1 hari

Waktu Istirahat



PENGUPAHAN



Penghasilan yang layak:

a. Upah

b. Pendapatan non upah: Tunjangan Hari Raya, bonus, uang
pengganti fasilitas kerja, uang servis pada usaha tertentu

Setiap pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama
untuk pekerjaan yang sama nilainya

Pengupahan – Peraturan Pemerintah
No.78 tahun 2015



a. Berdasarkan satuan waktu:

- Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari 
kerja/minggu, upah sebulan dibagi 25

- Bagi perusahaan dengan system 5 hari kerja/minggu
dibagi 21

Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu
berpedoman pada struktur dan skala upah

b. Berdasarkan satuan hasil, sesuai dengan hasil pekerjaan yang 
telah disepakati, berdasarkan kesepakatan pekerja/buruh dan
pengusaha (upah rata-rata 3 bulan terakhir yang diterima oleh
Pekerja/Buruh)

Penentuan Upah



Upah:

1. Mulai hari keempat sampai hari kedelapan, denda 5% 
untuk setiap hari keterlambatan

2. Sesudah hari kedelapan, denda angka 1 ditambah 1% 
untuk setiap untuk setiap hari keterlambatan dengan
ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50%;

3. Sesudah 1 bulan, denda aangka 1 dan 2 ditambah bunga
sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah

THR : denda sebesar 5% dari THR yang harus dibayar

Terlambar Membayar atau Tidak
Membayar



PALING BANYAK 50% DARI SETIAP PEMBAYARAN UPAH

• Denda

• Ganti rugi; 

• Uang muka upah

Berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
peraturan kerja bersama

Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya
dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja//buruh

- Pembayaran hutang atau ciciclan hutang

- Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang

Harus berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis

Pemotongan Upah



No Work No Pay

Tapi tidak berlaku bila:
- Karena alasan waktu-waktu istirahat sebagaimana yang diatur oleh UU 

(disebutkan diatas)
- Pekerja/buruh sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara
- Pekerja/buruh sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
- Pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi

pengusaha tidak mempekerjakannya
- Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan

pengusaha
- Melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan
- Pekerja/buruh sakit:
- 4 bulan pertama dibayar 100%
- 4 bulan kedua dibayar 75%
- 4 bulan ketiga dibayar 50%
- Selanjutnya dibayar 25% sebelum PHK dilakukan



Pesangon

• Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah

• Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah

• Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah

• Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah

• Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah

• Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah

• Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah

• Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah

• Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah



Uang Penghargaan Masa Kerja

• Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah

• Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah

• Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah

• Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah

• Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah

• Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah

• Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah

• Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah



Uang penggantian hak

• Cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur
• Biaya atau ongkos untuk pulang untuk pekerja/buruh dan

keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima
bekerja

• Penggantian uang perumahan dan pengobatan dan
perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

• Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerjam
peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama

• Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan
sendiri, memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah
yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama



QUESTIONS?


