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Abstrak 

Tujuan untuk penelitian yaitu untuk dapat mengetahui apakah pihak perusahaan yang telah 

melakukan penundaan pembayaran upah kepada para pekerja atau buruh di era pandemi covid- 19 

dapat dikenakan sanksi sesuai yang diatur pada undang-undang tentang cipta kerja serta untuk 

mengetahui serta dapat memberikan solusi apa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang 

upahnya tidak dibayar oleh pihak perusahaan terlebih dimasa era pandemi covid-19 yang masih ada 

negara Indonesia. Dirubahnya pasal 91 pada undang- undangi nomor i13i Tahuni 2003 tentang  

ketenagakerjaan menjadi Undang-undang cipta kerja di pasal 81 angka 29 membuat hak pekerja atau 

buruh mengenai upah semakin sulit pada masa era pandemi covid-19. Suatu Perlindungan hukum 

kepada para pekerja atau buruh didalam sebuah hubungan kerja wajib diperlukan, terlebih lagi harus 

diingat bahwa kedudukan para pekerja atau buruh secara segi sosial dan ekonomi dianggap masih 

lemah khususnya di saat masa-masa seperti pandemi  covid-19 masih melanda negara Indonesia. Tak 

sedikit dari pihak pengusaha yang telah terdampak yang berakibat pada kerugian dampak dari 

kebijakan pembatasan aktivitas kepada masyarakat yang dianggap sangat memiliki pengaruh cukup 

besar dengan kinerja dan pendapatan atau pemasukan perusahaan, akibatnya dari pihak pekerja atau 

buruh jelas mengalami imbasnya dengan melakukan penundaan pembayaran upah bahkan telah 

terjadi adanya pemutusan hubungan kerja yang aibatnya secara jelas terdampak mengenai 

kesejahteraan hidup para pekerja dan juga berpengaruh pada hak-hak normatif para pekerja atau 

buruh. Metode pada penelitian menggunakan metode penelitian berupa hukum normatif yang 

memakai metode pendekatan mengenai peraturan perundangan. Selanjutnya mengenai bahan-bahan 

hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer ialah peraturan perundangan nomor 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lalu pada undang- undang tentang cipta kerja, serta pada bahan 
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hukum sekunder bersumber dari buku yang terkait penelitian dan jurnal penelitian yang terkait 

dengan penelitian ini.     

Kata Kunci : Upah, Pandemi covid-19, Perlindungan Hukum 

 

Abstract 

The purpose of the research is to find out whether companies that delay payment of labor wages in 

the era of the covid-19 pandemic can be subject to sanctions according to the work copyright law and 

to find out what forms of legal protection are for workers whose wages are not paid by the company 

during the covid-19 pandemic. Amendment of Article 91 of Law Number 13 of 2003 concerning 

Manpower to become a work copyright law of article 81 number 29 of the work copyright law making 

the rights of workers / laborers regarding wages even more difficult during the Covid-19 pandemic. 

Legal protection for workers/laborers in working relationships is very much needed, considering that 

the socio-economic position of workers/laborers is very weak, especially during the covid-19 

pandemic. Many companies have suffered losses due to the policy of limiting community activities 

that affect the company's income, so that workers have to experience delays in wages and even 

termination of employment which has an impact on the welfare of workers and affects the normative 

rights of workers/labourers. This study uses a normative legal research type using a statutory 

approach. The legal materials of this research are derived from primary legal materials, namely Law 

Number 13 of 2003 concerning employment, the work copyright law, and secondary legal materials 

derived from related research books and journals. 
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Pendahuluan 

Hukum ialah sejatinya untuk manusia oleh sebab itu pelaksanaan hukum seharusnya 

memberikan manfaat dan berguna bagi kalangan masyarakat serta jangan sampai 

pelaksanaan hukum dapat menyebabkan sebuah masalah pada masyarakat. selain itu 

hukum juga bisa melindungi hak serta kewajiban pada tiap individu seseorang didalam 

kenyataannya yang sebenarnya, diharapkan dengan adanya suatu bentuk perlindungan 

hukum yang kuat maka diharapkan juga akan mendapat suatu itujua nitujuan dari hukum yang 

secarai umum yaitu keamanan, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, lalu kebenaran, 

kedamaian serta keadilan.1  

Perlindungan hukum ialah bentuk mengenai kepentingan dari suatu individu atau  

manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Tiap orang/ individu sejatinya memiliki 

suatu bentuk kepentingan, ialah berupa kewajiban individu atau suatu kelompok yang 

diharapkan kepentingannya bisa dicapai atau bisa terpenuhi. Maka dari itu, tiap individu 

atau manusia diharapakan seharusnya mendapat hak-hak yang gunanya mendapatkan 

sebuah bentuk perlindungan hukum karena hak itu sendiri ialah sebuah keharusan dan 

kewajiban yang seharusnya dilindungi oleh hukum.  

Pada hal mengenai ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, berdasar pada peraturan 

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan di bab 1 di pasal 1 

nomor 1 telah dijelaskan maksud penjelasan ketenagakerjaan ialah segala sesuatu hal yang 

dimana memiliki hubungan dengan para pekerja di saat waktu sebelumnya, selama dan juga 

setelah bearkhirnya masa bekerja. Selain itu, pada pasal 1 angka 2 pada peraturan 

perundangan nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan maksud dari penjelasan dari 

pekerja ialah tiap orang atau individu dimana sudah dianggap sanggup untuk 

melaksanakan sebuah pekerjaan berguna untuk bisa menghasilkan  suatu jasa dan barang 

tujuannya guna pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan untuk kebutuhan masyarakat. 

Para pekerja atau buruh sendiri merupakan suatu bentuk sumber daya manusia (SDM) 

dimana menjadi modal yang paling penting dan merupakan bentuk terlaksananya terkait 

program pembangunani masyarakat pancasila, maka sebabnya, para pekerja sebagai peran 

penting pelaksanaan program pembangunan seharusnya terjamin hak nya, lalu harus diatur 

mengenai kewajibannya serta juga dilakukan pengembangan daya guna kepada pekerja, 
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selanjutnya didalam pembangunan nasional yang terus meningkat seiring dengan risiko 

juga bentuk tanggung jawab dan tantangan yang harus selalu dihadapi, pekerja/buruh 

sangat penting untuk memberikan bentuk perlindungan, peningkatan, dan pemeliharaan 

serta kesejahteraannya yang bertujuan mendapatkan optimal dan menimbulkan rasa aman 

pada saat bekerja. 

Dalam peraturan yuridis didalam hukum per buruhan bentuk kedudukan antara pihak 

perusahaan dan pihak para pekerja ialah harus setara dan sama kedudukannya. Tetapi, 

dilihat dalam hal sosiologis disaat dalam situasi tertentu bentuk kedudukan diantara pihak 

pekerja dengan pihak pengusaha sudah tidaklah setara dan tidak seimbang lagi, karena 

sangat sering terjadi pekerja atau buruh berada di posisi yang lemah.2 Berdasarkan pada 

naskah Undang-undang Cipta Kerja telah terjadi penggantian atau penghapusan aturan oleh 

pemerintah didalam masalah pemberian hukuman atau sanksi kepada pihak pengusaha jika 

tidak mampu untuk melakukan pembayaran upah yang sudah ditetapkan pada ketentuan 

peraturan yang berlaku. Peraturan ini telah ditetapkan di undang- undang cipta kerja pasal 

81 nomor 29 yang diganti atau telah menghapuskan undang- undang 13 tahun 2003itentang 

ketenagakerjaan di pasal 91. 

Pada Undang-undangiKetenagakerjaan di pasal 91 ayat 1 telah diatur mengenai bentuk 

pemberian upah yang telah disetujui atas kesepakatan diantara pihak pengusaha dan pihak 

pekerja atau buruh yang dilarang untuk melebihi batas minimal dari ketentuan pemberian 

upah yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

pada pasal 91 ayat 2 menekankan, didalam hal terkait kesepakatan dimana telah diatur 

dalam ayat 2 dimana apabila upah rendah dan dianggap sudah menyalahi dari peraturan 

perundangan, selanjutnya terkait kesepakatan itu harus i dibatalkan demii hukum, 

selanjutnhya pihak perusahaan diwajibkan membayarkan upah kepada pekerja sesuai 

dengan peraturan peundangan yang telah ditetapkan. Tidak hanya dijelaskan di dalam Pasal 

91, peraturan tentang pelarangan pembayaran besaran pembayaran upah dibawah 

ketentuan yang telah berlaku juga sudah dituangkan dalam Pasal 90 Undang-undang 

tentang Ketenagakerjaan. 

 

a. Rumusan Masalah 
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1. Apakah Perusahaan yang tidak membayar upah pekerja di masa pandemi Covid-19 

tidak dapat dikenakan sanksi menurut Undang-undang Cipta Kerja ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja mengenai upah yang tidak 

dibayar oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19 ?  

b. Metode Penelitian 

 Metode penelitian dipakai didalam penelitian ini ialah metode penelitian mengenai 

hukum normatif (normative legal research), yaitu metode penelitian yang gunanya adalah 

mendapatkan sebuah peraturan dalam hukum, dan prinsip tentang hukum, serta mencari 

doktrin- doktrin hukum yang gunanya untuk mendapatkan jawaban terkait isu hukum yang 

dipermasalahkan. Metode penelitian tentang hukum normatif juga dapat dilakukan yang 

gunanya untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan dari isu hukum (legal issues) 

yang dihadapi. Lalu jawaban dari sebuah penelitian ini ialah berguna untuk mendapatkan 

suatu preskripsi tentang apa saja yang sudah seharusnya tentang rumusan dari masalah 

yang telah diangkat. Metode dari penelitian hukum normatif untuk menyelidiki tentang 

norma hukum sudah ada sebelumnya, serta tanpa ada melihat praktik yang terjadi di 

lapangan (law in action). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa, penelitian hukum 

ialah salah satu cara atau proses agar dapat mendapatkan sebuah aturan tentang hukum, 

prinsip tentang hukum maupun doktrin tentang hukum berguna untuk mendapat jawaban 

sebuah isu hukum dimana sedang dihadapi.3 

Pembahasan 

1. Perusahaan yang tidak membayar upah pekerja di masa pandemi Covid-19 dapat 

dikenakan sanksi menurut Undang-undang Cipta Kerja 

Pada pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja atau buruh mempunyai peran 

serta kedudukan cukup penting karena menjadi suatu pelaku serta tujuan dari bentuk 

pembangunan. Maka dari itu harus diperlukan suatu bentuk pembangunan mengenai hal 

ketenagakerjaan berguna agar bertujuan meningkatkan mengenai kualitas dari pekerja atau 

buruh, dan juga harus dilakukan peningkatan perlindungan tenaga kerja pekerja/buruh 

serta keluarga dari pekerja/buruh yang sesuai dari harkat serta martabat kemanusiaan. 

Sebuah bentuk perlindungan untuk pekerja atau buruh yaitu contohnya untuk menjamin 

hak normative kepada pekerja atau buruh. Lalu bentuk hak normative yang harus dimiliki 
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para pekerja atau buruh ialah pada bidang pengupahan yang dimana tiap pekerja memiliki 

hak mendapatkan suatu penghasilan atau upah berguna untuk terpenuhinya bentuk sumber 

penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.4 

Hubungan kerja dapat terjadi bila telah diadakannya suatu perjanjian kerja diantara 

pekerja dan pengusaha, adalah suatu bentuk perjanjian yang mana dari pihak pertama 

(pekerja) telah  mengikatkan dirinya untuk bekerja dan akan menerima upah kepada pihak 

pengusaha yang telah mengikatkan dirinya untuk memberi pekerjaan para pekerja dan 

membayarkan gaji atau upah.5 Para pekerja yang telah bekerja dengan pihak perusahaan 

atau pengusaha, pada umumnya dan prinsipnya memiliki hak dari suatu imbalan terkait 

pekerjaan dimana sudah dikerjakan diantaranya mendapatkan upah. Maka karena itulah, 

para pekerja atau buruh seharusnya mendapatkan dan mempunyai hak dasar wajib dan 

diharuskan untuk dipenuhi oleh tiap pihak perusahaan yang bertujuan agar kejadian kasus 

di saat masa-masa jaman perbudakan agar tidak kembali terulang pada era masa kini. Bila 

dilihat secara teori, mengenai hak dasar yang harus dimiliki dari para pekerja atau buruh 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Hak pekerja mendapat bentuk perlindungan 

b. Hak pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara 

c. Hak pekerja mendapat pelatihan kerja 

d. Hak mendapat penempatan kerja yang layak 

e. Hak mendapatkan bentuk keselamatan dan kesehatan dalam bekerja 

f. Hak mendapat kesejahteraan 

g. Hak mendapat pembayaran atau upah 

Agar dapat terwujudnya serta tercapainya pada hal untuk pemenuhan mengenai hak 

dasar atau wajib yang didapatkan para pekerja, disini peran pemerintah seharusnya wajib 

membuat tindakan yaitu melakukan bentuk perlindungan kepada hak dasar pekerja supaya 

dari pihak perusahaan yang telah memperkerjakan pekerja bisa melakukan kewajiban 

didalam melakukan pemenuhan hak dasar untuk para pekerja. Pada negara Indonesia 

sendiri, bentuk dari perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak Pekerja 

                                                             
4 I Made Udiana, et.al., 2015, Kewajiban Pengusaha Menyediakan Angkutan Antar Jemput Bagi 
Pekerja/Buruh Perempuan Yang Berangkat Dan Pulang Pada Malam Hari Di Bali dan Marine Park, 
Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No.3, September 2015, h.567 – 568. 
5 Iman Soepomo, 1983, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, h.1. 



disaat ini, telah diatur dan dijelaskan pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini juga menjamin mengenai bentuk perlindungan 

kepada pekerja untuk terjaminnya hak dasar untuk pekerja serta dapat terjaminnya 

kesamaan serta perlakuan yang sama tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi  didasari hal 

apapun berguna untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan para pekerja serta 

untuk keluarganya dan selalu fokus serta memperhatikan di dalam berkembangnya 

kemajuan pada dunia usaha di Indonesia. 

Pada situasi ini dimasa era pandemi Covid-19 Pemerintah wajib dan sudah 

seharusnya melakukan suatu bentuk perlindungan tentang hak dasar kepada para Pekerja 

dan pihak pengusaha dimana telah memberikan pekerjaaan kepada pekerja juga bisa 

menjalankan dari kewajiban pekerja didalam hal untuk pemenuhan atas hak-hak dasar 

tersebut. Karena banyak dari buruh/pekerja memprotes mengenai kebijakan pihak 

perusahaan yang tidak memebayarkan upah pada masa pandemi covid-19 yang membuat 

buruh kehilangan haknya.    

Tanggapan dari pihak pemerintah dalam mengatasi Permasalahan ini adalah dengan 

menerbitkan SuratiEdaraniMenteriiKetenagakerjaaninomoriM/3/HK.04/III/2020 mengenai  

perlindungan kepada pekerja serta kelangsungan dari usaha didalam rangka untuk bentuk 

pencegahan serta penanggulangan dimasa pandemi covid-19. Isinya dari Peraturan tersebut 

adalah untuk mengatur kepada pihak perusahaan yang telah dianggap melakukan 

pembatasan kegiatan usaha yang dampak terkait kebijakan dilakukan oleh pihak 

pemerintah di wilayah masing- masing yang berguna untuk tindakan mencegah dan 

menanggulangi pada pandemi covid-19, yang dampaknya dapat menimbulkan beberapa 

atau bahkan semua pihak pekerja atau buruh terpaksa tidak dapat melakukan pekerjaannya, 

dan melakukan pertimbangan mengenai kelangsungan usaha selanjutnya melakukan 

perubahan cara membayar pengupahan kepada pekerja atau buruh dengan dilakukanisesuai 

dengan adanyaikesepakatan diantara pihak pengusahaidengan pihak pekerja. 

Pada intinya soal upah yang belum dibayar atau dirumahkan tanpa pembayaran gaji 

oleh pihak pekerja harus ada dilakukan persetujuan dari pekerja/buruh, dan pihak 

pengusaha tak bisa melakukan penghentian upah secara sepihak. Namun dilahat dari 

realitanya pihak Pengusaha telat membayar Upah para Pekerja dan bahkan tidak 



membayarkan Upah para Pekerja tersebut dengan alasan karena Pekerja tersebut sedang di 

Rumahkan akibat dampak Pandemi Covid-19.   

Selain itu juga Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pengupahan di masa 

pandemi Covid-19 untuk sektor padat karya tertentu. Kebijakan ini mengakomodir ruang 

kompromi soal upah antara buruh dan pengusaha. Saat ini memang banyak pekerja yang 

hanya mendapat pemotongan gaji hingga unpaid leave atau cuti tak dibayar akibat 

perusahaannya terkena dampak pandemi Covid-19. 

 Kewajiban dari pihak perusahaan untuk membayarkan upah kepada pekerja atau 

sudah jelas diatur pada peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Berdasar dari aturan tersebut, mengenai upah sejatinya dapat diartikan 

yaitu suatu bentuk hak para pekerja dimana telah menerimaidan bentuknya berupa uang. 

Yang berfungsi untuk suatu bentuk imbalan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan 

untuk para pekerja telah diatur dan telah diberi berdasarkan perjanjian kerja dan peraturan 

perundangan. Selanjutnya pada Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terkait 

pengupahan, normalnya pemberian upah yang dibayar dari pihak perusahaan didalam 

jangka waktu pemberian secepat satu minggu (tujuh hari) satu kali dan yang paling lama 

satu bulan (kurang lebih tiga puluh hari) satu kali. 

Saat terciptanya Undang-undang Cipta Kerja terdapat perubahan peraturan yang 

bisa dianggap sebagai suatu Degradasi peraturan yang dimana Berdasarkan pada naskah 

Undang-undang Cipta Kerja tentang penghapusan peraturan tentang ketentuan hukuman 

atau sanksi untuk pihak pengusaha yang terlambat ataupun yang terbukti tidak sanggup 

membayarkan upah dalam ketentuan serta peraturan berlaku. Mengenai penggantian dan 

penghapusan dari aturan ini sudah diatur oleh pemerintah pada Pasal 81 angka 29 pada 

undang- undang Cipta Kerja dan menggantinya dengan menghapuskan pada Pasal 

91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu di Pasal 91 ayat 1 

Undang-undang tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai  upah dimana telah 

menetapkan mengenai kesepakatan diantara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh 

harus diatas batas minimal sesuai ketentuan upah yang telah ditetapkan dari peraturan 

perundangan yang telah berlaku.  

https://sleekr.co/blog/panduan-lengkap-undang-undang-ketenagakerjaan-di-indonesia/
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Selanjutnya pada Pasal 91 ayat (2) menjelaskan, didalam kesepakatan yang ada 

didalam ayat (1)  apabila dibawah batas minimal atau dianggap telah melanggar dari 

peraturan perundangan, maka kesepakatan antara kedua pihak harus batal demi hukum, 

selanjutnya pihak perusahaan atau pengusaha diwajibkan membayarkan upah kepada 

pekerja atau buruh yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya 

dijelaskan pada Pasal 91 saja, peraturan mengenai pelarangan pembayaran besaran jumlah 

upah di bawah minimal ketentuan telah diatur di dalam Pasal 90 undang-undang tentang 

Ketenagakerjaan. Tetapi sayangnya didalam undang-undang omnibus law cipta kerja, 

ketentuan peraturan mengenai dua pasal yang ada pada undang-undang Ketenagakerjaan 

itu sudah tidak berlaku atau telah dihapuskan seluruhnya. Yang sebagai gantinya 

pemerintah mengganti dengan  undang- undang cipta kerja memberikan dua pasal 

pengganti yaitu di pasal 90A dan 90B berisi:  Pasal 90A Upah di atas upah minimum telah 

diatur berdasarkan kesepakatan diantara pihak pengusaha dengan pekerja di perusahaan.  

Lalu pada pasal nomor 90B menjelaskan bahwa peraturan mengenai upah minimum  

yang ada didalam Pasal 88 C ayat (1) dan ayat (2) dikhususkan untuk para pelaku usaha 

mikro dan kecil. Lalu pengupahan pada usaha mikro dan kecil diatur berdasar pada 

kesepakatan diantara pihak pengusaha dan dari pihak pekerja. Mengenai kesepakatan 

pengupahan yang telah dijelaskan pada ayat (2) sekurangnya besar persentase dari rerata 

konsumsi dari masyarakat berdasar pada data  bersumbernya dari pihak lembaga memiliki 

kewenangan dalam bidang statistik. Aturan lebih jelas tentang upah bagi pelaku usaha ikro 

dan kecil (UMK) sudah ditetapkan aturannya pada Peraturan Pemerintah. Selain itu 

pemerintah juga menghapus Pasal 95 ayat (1) undang-undang tentang Ketenagakerjaan 

tentang hukuman sanksi berupa denda bagi pihak perusahaan atau pengusaha yang sudah 

sengaja atau melakukan kesalahan mengenai pembayaran upah kepada pekerja melalui 

pada Pasal 81 nomor 33 undang-undang cipta kerja,  

Akibat dari perubahan peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dalam hal 

ini Buruh atau para pekerja yang paling terkena imbasnya dan juga paling dirugikan karena 

para pekerja terancam tidak mendapat upah atau terlambat mendapat upah dan di sisi lain 

pihak perusahaan semakin sulit untuk dikenakan Sanksi. Dalam Hal ini juga dapat 

berpotensi untuk mengurangi bahkan menghilangkan Perlindungan Hak para pekerja atau 

buruh untuk mendapat upah  yang tepat waktu karena akibat dihapuskannya hukuman 

sanksi bagi pihak perusahaan atau pengusaha. 



Peraturan undang–undang omnibus law atau bisa disebut cipta lapangan kerja 

sendiri lebih condong pada hal untuk peningkatan perekonomian secara makro, tetapi 

sangat disayangkan karena dinilai kurang dalam memperhatikan tentang peningkatan 

pelaku  usaha  terutama pada kaum  pekerja atau buruh itu sendiri. Selain itu di dalam Pasal 

nomor  88 undang-undang omnibus law cipta kerja juga lebih menekankan tentang  bentuk 

perlindungan  tenaga  kerja  dan  meningkatkan  investasi, dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tendensinya adalah dalam penguatan nilai investasi saja  dan dinilai kurang dalam 

memperhatikan pada hal perbaikan standar mutu dan kualitas pada tenaga kerja.  

Pada pasal ini yang sering kali menyebutkan kata mengenai efisiensi serta 

peningkatan produktifitas tenaga kerja, di sisi lain apabila berbicara mengenai produktifitas 

tenaga kerja juga harus berbicara mengenai  latar  belakang  pendidikan,  spesifikasi bentuk 

keahlian dan segala macam sertifikat keahlian yang mendukung bidang keahlian pekerja. 

Dalam persoalan ini secara langsung  maupun  tidak langsung berpotensi meningkatkan 

produktifitas dan meningkatkan derajat sumber daya manusia terutama para pekerja atau 

buruh di Indonesia, akan tetapi dalam masalah ini justru menjadi sebuah polemik tersendiri 

dari aturan ini. 

Dari sekian banyak Kasus mengenai Penundaan pembayaran Upah Perusahaan 

kepada para pekerja atau buruh pada masa Pandemi Covid-19 yaitu salah satunya adalah 

Kasus restoran ayam goreng (KFC) juga melakukan protes mengenai kebijakan Pihak dari 

manajemen perusahaan mengenai pembayaran upah dan Tunjangan Hari Raya (THR). 

Menurut para Pekerja, kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dianggap 

sudah melanggar undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

dimana sudah dilakukan perubahan peraturan yang ada di dalam ketentuan peraturan 

perundangan pada pasal 81 angka 24 undang-undang Cipta Kerja. 

Pada keterangannya pekerja yang dikatakan tersebut, para pekerja restoran 

menyebutkan bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan 

beralasan pandemi Covid-19 yaitu pada bulan April 2020. Salah satu kebijakannya seperti 

melakukan pemotongan upah dan penangguhan upah, pembayaran mengenai Tunjangan 

Hari Raya yang melanggar dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, dan juga 

telah melakukan penundaan mengenai pembayaran upah lembur pekerja. Akibatnya dari 

kebijakan yang dilakukan pihak perusahaan, para pihak pegawai restoran tersebut telah 



mendapatkan upah yang jauh di bawah aturan Upah Minimum Kota atau Kabupaten 

(UMK) yang sudah berlaku pada tahun 2020. Dari keterangan pekerja, keputusan yang telah 

dilakukan pihak pengusaha atau restoran ini juga telah dilakukan tanpa adanya bentuk 

mediasi ataupun persetujuan dari pihak pekerja dan dianggap sebagai suatu bentuk 

tindakan yang melanggar undang-undang tentang Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, para 

pekerja mengatakan bahwa pihak perusahaan telah melakukan kebijakan mengenai 

penundaan pembayaran terkait tunjangan kematian, kelahiran, pernikahan, dan 

penghargaan dimasa kerja. Sangat disayangkan, karena keputusan ini sudah jelas 

dituangkan didalam PKB. Akibat dari kondisi ini, pernyataan dari salah satu Pekerja, juga 

sudah dirasakan seluruh pekerja restoran dengan lama waktu hampir satu tahun semenjak 

pandemi covid-19 melanda Indonesia.6  

Jika dilihat dari peraturan atau ketentuan ini bila Pengusaha telah melakukan 

keterlambatan mengenai pembayaran upah yang dilakukan karena hal yang disengaja atau 

melakukan kelalaian, dapat dijatuhi hukuman sanksi berupa denda  yang sesuai dengan 

prosentase tertentu dari upah para pekerja. Dijelaskan rincinya bisa dilihat pada Pasal 

nomor 55 dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tentang 

jumlah hukuman sanksi denda yang dikenakan kepada pihak pengusaha. 

Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah Pengupahan di tengah situasi 

pandemi Covid-19 ini pihak pengusaha atau perusahaan bisa melakukan bentuk 

penangguhan mengenai pembayar pengupahan yang harus sama dengan Upah Minimum 

Provinsi kepada Gubernur. Terkait dengan usaha untuk penangguhan pemberian upah dari  

pengusaha disini sudah jelas diatur didalam ketentuan peraturan perundangan pada pasal 

90 undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu aturan Keputusan 

MenteriiTenagaiKerjaidaniTransmigrasi nomor KEP-231/MEN/2003itahun 2003 mengenai 

tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, serta pada Peraturan Gubernur DKI 

Jakarta No. 42 Tahun 2007 mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum 

provinsi. 

Pada peraturan itu terlihat jelas apabila mana adanya pihak perusahaan yang 

dianggap tidak sanggup untuk melakukan pembayaran gaji atau upah para pekerja nya 
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sesuai pada aturan standariupah minimum, akibatnya pihak pengusaha diwajibkan untuk 

membuktikan dengan melakukan membuka laporan keuangan pada perusahaannya serta 

diharuskan untuk melakukan pengajuan upaya terkait penangguhan pembayaran upah 

pekerja kepada Gubernur. Namun bila upaya terkait penangguhan pengupahan telah 

disetujui oleh Gubernur, selanjutnya gubernur membuatnya didalam penetapan terkait 

keputusan gubernur. Selanjutnya jika telah resmi ditetapkan didalam keputusan gubernur 

tersebut, selanjutnya pihak pengusaha bisa untuk membayarkan gaji atau upah para 

pekerjanya dibawah standar upah minimum yang telah diatur. Walaupun telah 

diperbolehkan, pihak perusahaan disini wajib untuk melakukan pembayaran mengenai 

selisih dari kekurangan dalam pembayaran upah kepada pekerja yang sudah sesuai dengan 

UMP tersebut pada tahun yang selanjutnya. 

Segala hal menjadi suatu bidang di sebuah perusahaan bertempat para pekerja, Pihak 

perusahaan agar tetap melakukan sebuah kewajiban mengenai membayarkan upah kepada 

para pekerja yang berguna dalam peningkatan kinerja atau dalam hal produktivitas 

pekerjanya. Tidak hanya mengenai hal pemenuhan dalam pembayaran pengupahan, juga  

mengenai masalah pembayaran mengenai jaminan kesehatan untuk pekerja juga harus 

dibarengi dengan slip gaji berguna untuk bukti dari pembayaran upah. Masalah jika telat 

ataupun tak dibayarkannya upah atau gaji para pekerja. Dalam masalah ini sudah jelas 

bertentangan dengan peraturan hukum yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 3 pada 

undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai definisi pekerja. 

Tidak hanya hukuman berupa denda, pihak pengusaha juga dikenakan hukuman 

berupa hukuman pidana yang telah dijelaskan pada  Pasal 186 ayat (1) dan (2) Undang-

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan apabila telah melanggar 

dari ketentuan yang ada didalam pasal35 ayat (2) dan ayat (3), pasal 93 ayat (2), pasal 137, 

dan pasal 138 ayat (1) dapat dikenakan hukuman pidana kurungan penjara yang paling 

ringan selama satu bulan dan yang paling lama selama empat tahun, dan atau denda paling 

ringan sejumlah sepuluh juta rupiah dan yang paling banyak sejumlah empat ratus juta 

rupiah.7 

Setelah peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

sudah diganti pemerintah telah diganti atau dihapus oleh pemerintah menjadi undang-
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undang Cipta Kerja pada pasal 81, akan menimbulkan larangan mengenai pembayaran upah 

minimum dimana seharusnya tidak disertai dengan dampak atau akibat dari hukum dan 

menimbulkan kewajibannya untuk membayarkan selisih dari upah akan dibayar dapat tidak 

sama dengan pembayaran upah minimum, hal ini seakan menjadikan hal yang tidak 

berguna. Pada ketentuan di Pasal 81 angka 29 Undang-undang Cipta Kerja, dianggap telah 

membuat sebuah ketidakpastian mengenai pelaksanaan dalam pembayaran upah minimum 

kepada para pekerja. Maka sebabnya, perusahaan untuk dilarang membayarkan upah 

minimum para pekerja tanpa harus memiliki dampak akibat juga kewajiban hukum dalam 

membayarkan kembali terkait selisih dari upah yang sudah dibayarkannya kepada para 

pekerja atau buruh.  

Selanjutnya pada peraturan pada Pasal 88E ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 

2003 yang diganti dan diatur didalam Pasal 81 angka 25 undang-undang cipta kerja, telah 

dijelaskan tentang ada suatu larangan untuk pihak perusahaan yang membayarkan upah 

yang lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Tetapi pada kenyataannya, didalam 

ketentuan ketentuan setelahnya belum ditetapkan mengenai dampak serta kewajiban 

hukum kepada pihak perusahaan apabila membayarkan upah para pekerja yang dibawah 

dari upah minimum. Selain itu lebih parahnya ada kemungkinan terkait kesepakatan 

pengupahan yang dibawah upah minimum yang telah dibuat oleh pihak perusahaan 

dengan pihak pekerja. Akibatnya, pada kenyataannya para pembuat peraturan dinilai sudah 

mengurangi bentuk keberpihakannya kepada para pekerja ataupun buruh, dan minim daya 

tawar didalam terkait kedudukan sosial dengan para pemberi pekerjaan, dan lebih condong 

berpihak kepada pengusaha. 

Di sisi lain, Konstitusi disini sudah menetapkan mengenai bentuk perlakuan yang harus 

adil didalam suatu hubungan kerja dan bentuk tanggung jawab kompensasi berbentuk 

upah, karena tak jarang upah merupakan satu- satunya hasil atau sumber pendapatan yang 

diperoleh para pekerja atau buruh didalam menghidupi dirinya maupun keluarganya. 

Masih sedikit dari pihak perusahaan masih membayarkan upah kepada pekerjanya masih di 

bawah upah minimum yang telah ditentukan, apalagi harus melewati perundingan dimana 

banyak yang berujung atau berakhir pada meja di pengadilan hubungan industrial. 

Walaupun begitu upah minimum adalah satu satunya pondasi untuk kehidupan bagi para 

pekerja atau buruh dan keluarganya, meski didalam situasi wabah pandemi covid-19 yang 

masih melanda seperti saat ini, pekerja atau buruh terpaksa dan harus rela untuk 



mengikhlaskan upahnya ditangguhkan dan tidak dibayarkan sepenuhnya agar demi bisa 

tetap dapat melakukan pekerjaan atau agar tidak kehilangan pekerjaannya. 

Dengan dihapusnya Pasal 91 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 yang dimana sudah 

diatur didalam Pasal 81 nomor 29 undang- undang tentang Cipta Kerja, akibatnya larangan 

terkait dengan pembayaran upah minimum seharusnya tidak dibarengi dengan akibat dari 

hukum dan kewajiban membayarkan selisih dari upah yang dibayar tak cocok dengan upah 

minimum, seakan jadi hal yang tidak berguna atau illusioner. Peraturan di Pasal 81 nomor 

29 undang-undanng tentang Cipta Kerja, dapat berdampak pada ketidakpastian terkait 

dengan pelaksanaan pembayaran upah minimum kepada pekerja. Dikarenakan pihak 

pengusaha hanya dilarang terkait hal membayarkan upah minimum tanpa harus 

mempunyai dampak akibat serta juga kewajiban hukum dalam membayarkan kembali 

selisih dari upah yang sudah diberikannya.  

Jumlah dari lapangan kerja dan angkatan kerja yang dianggap tidak sebanding juga akan 

menempatkan pihak dari pekerja atau buruh sebagai suatu pihak yang harus membutuhkan 

pekerjaan serta tidak dapat melakukan negosiasi terkait dengan besaran upah dengan pihak  

pengusaha. Yang berdampak pada ketidakpastian para pekerja untuk mendapat imbalan 

atau pengupahan yang sama dengan upah minimum, kasus ini terjadi dikarenakan pada 

peraturan Pasal 81 angka 29 undang-undang Cipta Kerja yang sudah di sah kan pemerintah 

sudah mengganti atau menghapuskan undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yaitu di pasal 91, isinya mengatur dari dampak serta kewajiban hukum 

dalam adanya kegiatan kesepakatan pembayaran upah yang lebih rendah dibawah 

minimum dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. 

Akibat dari Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan digantinya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Pasal 81 

Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan Pihak Perusahaan yang telat atau tidak bisa 

membayarkan Gaji atau Upah kepada para Pekerja tersebut bisa saja Para pihak Pengusaha 

bebas dari jeratan Sanksi atau Hukuman akibat dari Degradasi Peraturan tersebut yang 

dimana terlepas dari Hukuman Sanksi Perdata maupun Sanksi Pidana. 

Pada peraturan undang- undang tentang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, para 

tenaga kerja atau buruh yang telah diakhiri dengan pemutusan hubunganikerjai dengan 

beralasan mengundurkan i diri pun, tetap harus diberi berupa uang mengenai untuk 



menggantikan uang perumahan, pengobatan dan perawatan, walaupun pekerja disini tidak 

akan mendapat uang pesangon ataupun uang penghargaan semasa kerja. Hak yang didapat 

pekerja tersebut dimaksud untuk penggantian uang fasilitas untuk pengobatan serta 

perawatan sudah diatur sejumlah 5%, serta untuk penggantian hak fasilitasiperumahan 

sejumlah 10% selama para pekerja masih belum mendapat pekerjaan pengganti setelah 

dilakukan hubunganikerjanya telah berakhir. Guna dari uang penggantian perumahan dan 

juga pengobatan serta perawatan sudah secara jelas disebutkan mengenai manfaatnya, dan 

sudah diatur sebagai salah satu bentuk kewajiban dari pihak pengusaha jika telah terjadi 

adanya pemutusanihubunganikerja semenjak ditetapkannya penetapan Peraturan oleh 

menteriitenagaikerja RI mengenai tata cara terkait pemutusanihubunganikerja dan mengenai 

penetapaniuang pesangon, uangijasa dan uang gantiikerugian.  

Tetapi pada peraturan undang- undang Cipta Kerja di pasal 156 ayat (4) lalu di pasal 

81 angka 44 menjelaskan mengenai peraturan yang telah mengatur ulang tentang besaran 

kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja atau buruh dengan 

menggunakan tindakan menghilangkan penggantian perumahan, pengobatan dan juga 

perawatan. Akibat dampaknya, hak fasilitas pengobatan dan perawatan serta perumahan 

selama para pekerja masih belum bekerja setelah hubungan kerjanya diakhiri sebelumnya, 

terlebih khusus untuk pekerja atau buruh yang telah mengundurkan diri yang merupakan 

satu satunya tumpuan serta harapan yang terakhir untuk mendapatkan hak jaminan 

tersebut. 

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja mengenai upah yang tidak dibayar oleh 

perusahaan di masa pandemi Covid-19 

Disaat masa- masa era pandemi covid-19 diperlukannya bentuk perlindungan 

hukum untuk para pekerja atau buruh sangat- sangat diperlukan,  perlu di ingat bahwa 

dalam keadaan ini  merupakan suatu keadaan diluar keadaan yang normal untuk dilakukan 

sehari-hari, yang dimana keadaan pandemi covid-19 ini bisa berisiko membawa beberapa 

dampak kepada banyak pihak terutama dari pihak pekerja maupun dari pihak pengusaha 

terlebih khusus masalah teresbut juga berdampak kepada pemerintah. Dampak dari masalah 

pandemi ini yang  dirasakan oleh para pengusaha yaitu pengusaha sudah jelas mengalami 

kondisi kesulitan keuangan yang menurun drastis. Sehingga akibatnya para pengusaha 

terpaksa harus melakukan tindakan untuk menghentikan atau  mengurangi bentuk kegiatan 



usahanya sehingga dapat berdampak yang berujung pada terjadinya tindakan penghentian 

pembayaran upah sampai dapat melakukan tindakan pemutusan hubungan  kerja atau 

PHK.  

Didalam hal mengenai tindakan pemutusan hubungan kerja dari para pengusaha 

bukan tidak lain karena akibat dari dampak pandemi covid-19 yang belum juga usai, akibat 

dari tindakan para pengusaha telah membawa suatu bentuk pengaruh atau dampak yang 

cukup besar bagi pihak pemerintah dikarenakan bisa terjadi masalah bertambahnya jumlah 

angka masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau pengangguran yang juga bisa 

menimbulkan dampak yaitu keresahan sosial di masyarakat, selanjutnya akibat masalaha 

diatas dampak yang diterima dari para pekerja atau buruh itu sendiri di masa- masa 

pandemi covid-19 ini jelas dapat menyebabkan dalam berkurangnya atau bahkan 

berrhentinya sumber nafkah atau pendapatan yang didapat para pekerja atau buruh, di sisi 

lain  dari  pemerintah  agar  para pekerja atau buruh yang selama ini dapat menikmati 

semua  hak-hak yang diberikan oleh hukum.  

Karena mengalami pemutusanihubunganikerja. Tindakan yang dilakukan oleh 

pengusaha bagi para pekerja atau buruh merupakan suatu awal mula dari segala akhir, awal 

mula dan juga berakhirnya pekerja memiliki sebuah pekerjaan, dan juga awal mula dan 

akhir dari kemampuan pekerja untuk mampu membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari 

juga untuk keluarganya, awal mula dan akhir dari daya kemampuan para pekerja atau 

buruh untuk dapat memberikan pendidikan atau menyekolahkan para anak-anaknya dan 

kebutuhan yang lainnya.8 Maka dari itu pula, bentuk kewajiban perlindungan hukum 

terhadap para pekerja sangat sangat dibutuhkan, baik itu dari pihak pengusaha sekalipun. 

 Bentuk perlindungan hukum kepada para pekerja atau buruh merupakan suatu 

bentuk untuk sebagai memenuhi hak-hak dasar yang menempel dan telah dilindungi dan 

dijamin dengan ikonstitusi yang telah diatur pada pasal 27 ayat (2) pada undang- undang 

dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang berisi yaitu: ” Tiap- tiap warga negara 

mendapat hak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”. 
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Selanjutnya pada pasal 33 ayat 1 juga menjelaskan mengenai suatu perekonomian telah 

disusun sebagai usaha secara bersama atas dasar kekeluargaan.  

 Dalam hal mengenai perlindungan hukum jelas berkaitan dengan peran serta dan 

juga fungsi hukum yang sebagai untuk mengatur dan memeberikan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. Bronislaw i Malinowski juga menjelaskan bahwa Hukum tak selalu  

ada di peran didalam keadaan yang identik dengan kekerasan maupun konflik, tetapi juga 

bahwa hukum juga memiliki peran kepada segala aktivitas kehidupan sehari-hari.9 Apalagi 

Perlindungan hukum bagi pihak pekerja dianggap sebuah kewajiban dan perlu mengingat 

dengan kedudukan pekerja dianggap  di posisi pihak yang lemah. Bentuk perlindungan 

terhadap para pekerja juga memiliki tujuan untuk terjaminnya serta untuk memenuhi hak 

yang dasar pekerja dan juga terjamin terkait kesetaraan mendapat kesempatan dan juga 

bentuk memperlakukan atau tidak menggunakan adanya perlakuan diskriminasi walau atas 

dasar apapun berguna untuk terwujudnya kesejahteraan dan keadilan para pekerja. 

Apabila dilihat secaraiteori, didalam hubungan mengenai PerburuhaniIndustrial 

Pancasila, terdapat sebuah asas hukum telah menjelaskan para pekerja dan pengusaha 

memiliki kedudukan harus sederajat. Lalu pada istilah dalam perburuhan disebutkan juga 

dengan partner kerja. Tetapi pada kenyataannya, kedudukan diantara kedua pihak nyatanya 

tidak sederajat atau sejajar. Pihak perusahaan yang perannya adalah pemilik dari modal 

dianggap memiliki kekuatan derajat yang setingkat lebih tinggi dibanding para pekerja. Hal 

tersebut telah jelas terlihat didalam bentuk penciptaan dari sejumlah peraturan dan kebjakan 

perusahaan.10 Perlu diingat bahwa masalah kedudukan para pekerja dianggap lebih rendah 

daripada pengusaha inilah, diperlukan adanya bentuk tanggung jawab dan peran yang 

dimana harus ada tindakan oleh pemerintah agar memberikan bentuk perlindungan hukum 

kepada pengusaha, supaya keadilan dalam ketenagakerjaan dapat segera tercapai dan 

menemukan solusinya. 

Perlindungan hukum kepada para pekerja maksud dan tujuannya adalah untuk 

sebagai jaminan hak para pekerja serta juga harus terjaminnya kesetaraan dalam mendapat 

kesempatan para pekerja dan perlakuan kepada pekerja tanpa adanya bentuk diskriminasi 
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atas dasar hal apapun yang gunanya untuk menciptakan kesejahteraan para pekerja serta 

juga untuk keluarganya, serta selalu tetap memperhatikan dalam mewujudkan 

perkembangan dan kemajuan pada dunia usaha dan terkait kepentingan para pengusaha. 

Dalam peraturan undang- undang  memiliki keterkaitan dengan bentuk perlindungan bagi 

para pekerja yaitu dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan juga berasal dari peraturan pelaksanaan dari peraturan undang-undang tentang 

ketenagakerjaan. 

Suatu bentuk perlindungan hukum memiliki makna ataupun arti sebagai bentuk 

perlindungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan sarana hukum yang ada atau 

dengan perlindungan yang telah diberikan dari hukum, yang tujuannya kepada suatu 

bentuk kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan suatu kepentingan yang harus 

dilindungi oleh hak hukum. Pada hukum itu sendiri, hak dapat disebut hukum subjektif. 

Hukum subjektif sendiri adalah sebuah segi yang aktif daripada hubungan tentang hukum 

yang diberi oleh hukum objektif, didalam hal tentang hukum subyektif ialah berisi kaidah, 

norma. Selanjutnya perlindungan hukum seringkali dikaitkan dari peran serta juga fungsi 

hukum yang gunanya untuk mengatur dan bentuk perlindungan terhadap suatu 

kepentingan para masyarakat itu sendiri.  

 Pekerja atau buruh  secara  yuridis  dibebaskan untuk memilih  atau  menentukan 

nasib,  bebas untuk memilih serta menetukan  bentuk pekerjaan para pekerja yang  disukai.  

Dalam hal ini bisa dipahami, karena prinsip tidak seorangpun dapat diperbudak, diperulur 

dan diperhamba. Tetapi, secara hal sosiologis pekerja adalah orang yang dianggap tidak 

bebas, karena harus terpaksa bekerja dan terpaksa mematuhi majikan/pengusaha. karena 

majikan atau pengusaha pada  dasarnya  dapat  menentukan  hidup  tenaga  kerja. Dilihat 

dalam hal ini diperlukan adanya bentuk peran dari pemerintah gunanya memberikan 

bentuk perlindungan hukumnya.11 Perlindungan  hukum ini  bersumber  pada  Pasal  27  

ayat  (2),  Pasal 28D  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

1945, selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945. 

                                                             
11 M.   Thaib   dan   Ramon   Nofrial, Penyelesaian   Perselisihan   Hubungan   Industrial, 

DEEPUBLISH Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 10. 



Bentuk dari perlindungan hukum kepada pekerja atau buruh dinilai perlu 

dibutuhkan bahwa kedudukan para pekerja atau buruh hampir selalu pada kedudukan 

pihak yang dianggap lemah. Suatu perlindungan terhadap pekerja atau buruh memiliki 

maksud yang gunanya untuk menjamin terpenuhi mengenai hak-hak dasar para pekerja 

atau buruh dan juga terjaminnya kesetaraan kesempatan dan mendapat perlakuan serta 

tanpa adanya bentuk diskriminasi dari dasar hal apapun berguna untuk terwujudkannya 

sebuah kesejahteraan kepada para pekerja. Bila dilihat secara teori, didalam hal hubungan 

perburuhan industrial pancasila, adanya asas hukum yang menjelaskan bahwa, pekerja dan 

pengusaha mempunyai sebuah kedudukan yang sama atau sederajat. Istilah dari 

perburuhan juga disebut partner kerja. Tetapi didalam praktiknya, kedudukan antara kedua 

pihak ternyata tidak sama atau sederajat. Pihak Pengusaha yang sebagai pemilik modal 

disini, memiliki atau dianggap memiliki kedudukan yang dinilai lebih tinggi dibanding para 

pekerja atau buruh. Dalam hal ini sudah jelas terlihat dalam penciptaan berbagai kebijakan 

dan juga peraturan dari perusahaan.12 

 Mengenai kedudukan para pekerja yang dianggap lebih rendah daripada pengusaha 

oleh dari itu diperlukan adanya peran serta dari pihak pemerintah pusat yang tujuannya 

dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, supaya keadilan didalam hal 

ketenagakerjaan lebih cepat tercapai. Contoh tujuan dari pembangunan tentang 

ketenagakerjaan adalah dengan memberikan bentuk perlindungan untuk para pekerja atau 

buruh didalam mewujudkan suatu kesejahteraan, yang jelas diatur pada Pasal 4 huruf C 

undang- undang nomer 13 Tahun 2003 tentang bidang ketenagakerjaan.  

Di dalam hal ini bahwa sudah jelas telah dijelaskan dalam Pasal angka 88 ayat 1 

Undang-undang tentang ketenagakerjaan dijelaskan tiap pekerja memiliki hak mendapatkan 

upah yang telah sudah terpenuhi dalam penghidupan layak untuk kemanusiaan. Jelasnya 

didalam penjelasan daripada Pasal angka 88 ayat (1) undang- undang tentang 

ketenagakerjaan telah dijelaskan, maksud dari pengupahan apabila telah memenuhi 

penghidupan yang dianggap sudah layak para pekerja adalah dengan jumlah besaran 

pendapatan atau upah pekerja dari hasil pekerjaannya, yang juga bisa dianggap telah 

mampu dan dapat memenuhi terkait kebutuhan kehidupan para pekerja serta hidup 

                                                             
12 Sehat Damanik,Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta;DSS Publishing,2006, hlm. 102 



keluarganya yang normal diantaranya kebutuhan  makanan dan minuman, sandang, 

pendidikan, dan lainnya. 

Bentuk perlindungan kepada para pekerja atau buruh yang telah dilaksanakan oleh 

pihak pemerintah diantaranya yaitu menciptakan peraturan yang secara mengikat antara 

pihak pekerja dan pengusaha, dan menyelenggarakan suatu pembinaan kepada para 

pekerja, serta telah melaksanakan suatu proses mengenai hubungan industrial. Lalu 

hubungan industrial sendiri dasarnya ialah proses dalam terbinanya sebuah komunikasi, 

lalu bentuk konsultasi atau bentuk musyawarah juga mediasi dan disusun dengan 

kemampuan dan komitmen yang tinggi dari segala elemen terkait atau yang ada dalam 

suatu perusahaan tersebut.13 

 Pada Hak dasarnya setiap orang sudah seharusnya membutuhkan sebuah pekerjaan 

baik itu bekerja secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Selain itu juga setiap orang 

yang bekerja itu juga membutuhkan imbalan dari hasil dia bekerja yang disebut dengan 

upah. berdasarkan ketentuan pada pasal 28 huruf d ayat (2) yang berisi yaitu: “Setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja.” 

Bentuk upah yang harus dibayar kepada pihak pekerja harus sudah memenuhi 

dalam ketentuan batas upah minimun, yang sesuai oleh peraturan pada Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 tentang upah minimum di Pasal 1 ayat (1), 

maksudnya ialah dengan upah minimum adalah pembayaran upah bulanan yang paling 

rendah, yang berisi mengenai upah pokok serta tunjangan tetap. Dalam hal ini kedudukan 

para pekerja pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi berbeda, yaitu sisi yuridis dan dari sisi 

mengenai sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial dan ekonomi, pihak pekerja disini 

membutuhkan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah atas suatu yang 

memungkinkan terjadinya suatu tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pengusaha.14  

 Perlindungan Hukum bagi para pekerja atau buruh juga telah dijelaskan di dalam 

peraturan perundangan pada nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 

menjelaskan bahwa tiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan upah atau 
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penghasilan yang bisa memenuhi penghidupan para pekerja yang layak bagi kemanusiaan 

yang diatur pada Pasal angka 88 ayat 1. Artinya secara normatif Buruh atau Pekerja juga 

berhak atas kehidupan yang dinilai layak dan memenuhi standar minimum sesuai 

kebutuhan para pekerja atau buruh.  

Di dalam realita dan pada prakteknya, akibat pekerja atau buruh yang dianggap 

tidak banyak mengerti atau paham soal-soal hukum, lalu pelanggaran atas aturan mengenai 

pengupahan ini seringkali dan banyak terjadi di perusahaan perusahaan di wilayah 

Indonesia lebih khususnya di daerah pusat industri. Di tambah lagi daya tawar buruh yang 

dari waktu ke waktu semakin rendah di tengah krisis ekonomi dan Pandemi Covid-19 ini. 

Akibatnya tidak jarang sesama buruh sering terjadi perpecahan akibat ketidaksamaan 

pendapat didalam menghadapi tuntutan mengenai pengupahan. Selain itu terdapat 

perbedaan penafsiran mengenai pembayaran upah minimum diantara pihak pekerja dan 

pihak pengusaha sehingga bisa menjadi sebuah masalah yang mengakibatkan hubungan 

perburuhan semakin kurang baik dan harmonis.  

Selanjutnya Pada Pasal angka 88 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan telah dijelaskan :  

(1) Pembayaran upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal angka 88 

ayat 3 huruf a terdiri dari yaitu:  

a. Upah minimum berdasar daripada wilayah provinsi atau kabupaten / kota.  

b. Upah minimum berdasar sektor pada suatu wilayah provinsi atau kabupaten 

/ kota.  

(2) Upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan atau 

ditujukan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak.  

(3) Upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berhak ditetapkan 

oleh Gubernur dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari pihak dewan 

pengupahan provinsi dan atau Bupati atau Walikota.  

(4) Komponen dan juga pelaksanaan terhadap pencapaian kebutuhan hidup yang 

layak sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat (2) diatur oleh keputusan menteri. 

Kesimpulan 



Di negara Indonesia, wujud atau bentuk perlindungan dari negara atau pemerintah 

mengenai hak- hak para pekerja atau buruh saat masa pandemi ini, dijelaskan dan diatur 

pada undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan ini juga 

telah terjamin atas perlindungan kepada pekerja berguna untuk mendapatkan jaminan hak 

dasar para pekerja dan juga menjamin mengenai kesetaraan serta bentuk perlakuan yang 

sederajat tanpa adanya bentuk diskriminasi didasari oleh apapun yang tujuannya untuk 

mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan serta keluarganya dengan tidak lupa untuk 

memperhatikan terkait perkembangan untuk kemajuan dunia usaha itu sendiri. 

Pada masa era pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga telah berdampak pada 

kelangsungan pada sektor dunia usaha khususnya di negara Indonesia berujung atau 

berdampak pada terganggunya masalah hubungan kerja diantara pihak pekerja atau buruh 

dengan pihak perusahaan. Dengan  kondisi ini telah berakibat sebagian perusahaan 

mengalami penurunan drastis pada pendapatan, dan juga kerugian yang besar hingga 

terpaksa melakukan penutupan kegiatan usaha. Hal tersebut terjadi akibat dari pandemi 

yang tidak ujung selesai ini juga tidak hanya memiliki dampak yang besar pada 

kelangsungan hidup para pekerja tetapi juga sangat jelas telah berdampak didalam 

kelangsungan para pengusaha. Yang akibat dari hal ini membuat pihak pengusaha terpaksa 

harus menunda pembayaran upah, lalu melakukan tindakan untuk meliburkan para pekerja 

atau yang terparah harus merumahkan pekerjannya secara bergilir hingga berujung pada 

pemutusan hubungan kerja, yang menjadikan pengusaha beralasan bahwa efisiensi sebagai 

cara yang paling tepat setelah dari pihak perusahaan telah melakukan keputusan untuk 

melakukan pengurangan atau pemotongan upah kepada para pekerja,mengurangi fasilitas 

yang didapat pekerja, menerapkan bentuk kerja berupa shift, mengurangi jam kerja bagi 

para pekerja dan melakukan pengurangan hari kerja hingga meliburkan paksa para pekerja. 

Walaupun terdampak cukup besar perlu diingat bahwa kewajiban yang harus dilakukan 

para pengusaha terhadap pekerja yang akibat dari dampak pandemi covid-19 harus tetap 

dijalankan dan diwujudkan khusunya terkait mengenai pemenuhan atas hak para pekerja 

yang wajib untuk dilindungi dan juga harus terpenuhi meskipun selama masa pandemi ini 

masih melanda. 

Permasalahan mengenai pembayaran upah yang terlambat oleh pihak perusahaan 

kepada pekerja/buruh semakin rumit ditambah dengan diubahnya Undang-Undang nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diganti dan dihapus menjadi Undang-Undang Cipta 



Kerja Pasal 81 mengakibatkan Pihak Perusahaan yang telat atau tidak bisa membayarkan 

Gaji atau Upah kepada para Pekerja tersebut bisa saja para pihak Pengusaha bebas dari 

jeratan Sanksi atau Hukuman akibat dari Degradasi Peraturan tersebut yang dimana terlepas 

dari Hukuman Sanksi Perdata maupun Sanksi Pidana. Bentuk perlindungan hukum 

terhadap para pekerja merupakan sebuah hal untuk memnuhi hak dasar yang menempel 

dan telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal angka 27 

ayat (2) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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