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PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS ANTARA 

PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN  

(Studi Penelitian PT. Surya Andalan Primatama Muko-Muko Bengkulu) 

 

Abstrak 

PT. Surya Andalan Primatama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan minyak kelapa sawit yang menggunakan standar RSPO (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil) yaitu pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik 

sehingga tidak mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas di PT. Surya Andalan Primatama 

ditinjau berdasarkan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan mengetahui tanggung jawab hukum para pihak apabila 

terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja harian 

lepas yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa perjanjian kerja harian lepas di PT. Surya Andalan Primatama 

memuat syarat- syarat kerja berisi hak dan kewajiban para pihak antara lain 

kontrak kerja, upah dan tunjangan, pembagian waktu kerja dan absensi yang telah 

sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja harian lepas terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan karyawan. Tanggung jawab hukum atas wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja harian 

lepas, PT. Surya Andalan Primatama menempuh upaya penyelesaian Bipartit dan 

Mediasi dengan menyediakan forum komunikasi untuk musyawarah bagi 

karyawan yang bermasalah serta memfasilitasi dengan menyediakan tenaga 

mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak 

yang berselisih. Pihak manajemen PT. Surya Andalan Primatama mengadakan 

dialog dan pertemuan dengan pengurus serikat pekerja untuk membahas dan 

menyelesaikan masalah yang timbul dalam perusahaan. 

 

Kata Kunci: perjanjian kerja harian lepas, hak dan kewajiban, tanggung jawab 

hukum 

 

Abstract 

PT. Surya Andalan Primatama is a company engaged in the processing of palm oil 

that uses the RSPO standard (Roundtable on Sustainable Palm Oil), namely waste 

management that is carried out well so it does not pollute the environment. This 

study aims to determine the implementation of the freelance work agreement at 

PT. Surya Andalan Primatama is reviewed based on Law no. 13 of 2003 

concerning manpower and know the legal responsibilities of the parties in terms 

of defaults and unlawful actions in freelance work agreements. This research uses 

a normative juridical approach. This type of research is descriptive qualitative. 

The results showed that the freelance work agreement at PT. Surya Andalan 

Primatama contains work provisions that contain the rights and obligations of the 

parties including work contracts, wages and benefits, division of work time and 

attendance in accordance with the provisions of the Manpower Act. However, in 

the implementation of freelance work agreements, there are defaults and unlawful 
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actions committed by employees. Legal liability for breach of contract and 

unlawful acts that occur in the implementation of a freelance work agreement, PT. 

Surya Andalan Primatama made a settlement effort through bipartite and 

mediation by providing a communication forum for deliberation for problem 

employees and facilitating it by providing mediators assigned to unite the interests 

of the two disputing parties. Management of PT. Surya Andalan Primatama held a 

dialogue and meeting with union officials to discuss and resolve problems that 

arise in the company. 

 

Keywords: freelance work agreement, rights and obligations, legal liability 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang 

seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah 

ketenagakerjaan di Tanah Air kita, yang artinya kebutuhan- kebutuhan kerja bagi 

para tenaga yang telah mencapai usia kerja demikian besar keadaannya di daerah-

daerah yang sangat padat penduduknya, sedang di daerah-daerah yang masih 

kurang padat penduduknya dapat dikatakan malah kekurangan tenaga kerja yang 

berusia muda, yang cakap dan terampil. 

Kalau masa- masa lampau kita selalu beranggapan kurang tepat, bahwa 

penduduk didaerah padat (terutama mereka yang berusia dewasa) enggan untuk 

meninggalkan kampung halamannya, enggan untuk dipekerjakan di luar Jawa dan 

berbagai pendapat yang senada dengan itu, pendapat demikian pada masa 

pembangunan sekarang ini dimana Nilai- nillai Pancasila telah meresap kedalam 

kalbu setiap insan Indonesia, maka dapat dikatakan tidak perlu lagi diterapkan 

pada bangsa kita, terutama mereka yang telah berusia matang untuk bekerja. 

Karena melihat kenyataan bahwa hasrat mereka yang telah cukup usia 

untuk bekerja sanggup ditempatkan dimana saja di seluruh tanah air, asal ada 

perusahaan atau lapangan kerja yang dapat menampungnya, mengingat hidup di 

daerah padat sudah demikian sulitnya. Hal ini terbukti bahwa pada perusahaan- 

perusahaan yang ditempatkan di luar Jawa, baik pada pengeboran- pengeboran 

minyak, pada pertambangan- pertambangan dan pada perusahaan- perusahaan 

yang mengolah hasil hutan, sebagian besar tenaganya adalah mereka tenaga kerja 

yang berasal dari daerah padat (Jawa), mereka sanggup dan tahan bekerja di 

daerah- daerah terpencil, jauh dari keramaian, karena mereka ada yang 
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menampungnya, yang memberikan jaminan hidupnya, berupa pendapatan- 

pendapatan yang tetap dan jaminan- jaminan sosial bagi kelangsungan hidupnya 

(Kartasapoetra, 1986).  

Sebagai kita ketahui bahwa hingga dewasa ini, perusahaan- perusahaan 

yang lama ataupun yang baru kebanyakan didirikan dan dikembangkan di Pulau 

Jawa, sedang yang didirikan dan dikembangkan di luar Jawa dapat dikatakan 

sangat sedikit. Para calon tenaga kerja masih sangat mengharapkan adanya 

kesempatan- kesempatan yang akan diberikan oleh perusahaan- perusahaan yang 

demikian banyak itu yang ada di Pulau Jawa. Mereka para calon tenaga kerja itu 

bukan tidak mau bekerja di luar Jawa, akan tetapi perusahaan- perusahaan mana 

yang dapat menampungnya itu sangat kurang.  

Penyebaran perusahaan- perusahaan dan para tenaga kerja ke luar dari 

daerah padat di Pulau Jawa, hanya mungkin terlaksana kalau adanya imbangan- 

imbangan dari pihak Pemerintah, dimana hanya akan mengeluarkan Izin Usaha 

baru bagi perusahaan-perusahaan nasional yang kuat permodalannya, kepada 

mereka yang mau mendirikan dan mengembangkan usahanya di luar Jawa. 

Sehubungan dengan usaha untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang berlebihan 

itu, Pemerintah mengambil langkah- langkah dan kebijaksanaan yang ditujukan 

kepada para pengusaha nasional kita yang bermodal kuat, yang telah mampu 

mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan besar dan kuat, sangat 

diharapkan oleh Pemerintah agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, 

tidak terlalu mengutamakan daya kerja mesin- mesin yang dapat menggeser 

tenaga kerja- tenaga kerja manusia serta menjalin hubungan kerja dengan para 

tenaga kerjanya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terwujud sistem 

ketenagakerjaan atau pemanfaatan tenaga kerja yang didasari oleh nilai-nilai 

Pancasila, karena hubungan kerja yang baik ini selain akan menguntungkan 

perusahaannya (adanya peningkatan produktivitas) juga akan memperbaiki 

penghasilan para tenaga kerjanya (Kartasapoetra, 1986).  

Sebaliknya para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut harus 

mengimbangi hubungan kerja tersebut dengan kerja nyata yang baik, disiplin dan 

tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan keberhasilan, yang 

berarti keberhasilan bagi kepentingan- kepentingan para tenaga kerja itu sendiri. 
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Dengan demikian perusahaan tidak akan terganggu usaha produksinya karena 

kedua belah pihak saling memperhatikan, saling menghargai, saling kerja sama 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan perusahaan yang harmonis, 

yang didasari Pancasila dalam keberlangsungan hidup dan perkembangannya, 

maka perundang- undangan ketenagakerjaan atau yang sering pula disebut hukum 

perburuhan dinyatakan berlaku, hendaknya ditaati sepenuhnya baik oleh 

pengusaha maupun oleh para tenaga kerja. Ada beberapa pengertian yang 

dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum perburuhan atau 

hukum ketenagakerjaan, diantaranya menurut Imam Soepomo yang memberi 

pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang 

bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan 

kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis 

ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha 

dan pekerja/buruh atau tenaga kerja (Bambang, 2013). Menurut Pasal 1 angka 2 

Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga 

kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. 

Menurut teori pemikiran ketenagakerjaan dikemukakan oleh Mulyadi 

(2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama 

yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam tidak ada artinya 

kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga 

bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) 

juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula 

pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai 

dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi 

sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan 

ekonomi. Melalui Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal 
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yang merupakan satu diantara tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang 

merupakan suatu kegiatan terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja 

seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi secara 

optimal dalam pembangunan Nasional, namun tetap menjunjung nilai-nilai 

kemanusian sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta 

mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil 

maupun spiritual (Rusli, 2004).  

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 

pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara 

terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan diatur 

sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan kewajiban mendasar bagi tenaga 

kerja sehingga pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang 

kondusif bagi pengembangan dunia usaha (Rusli, 2004). Maka perlu pembinaan 

dan pengarahan agar masing-masing pihak dapat saling membutuhkan, saling 

mengerti peranan serta hak, dan melaksanakan kewajibannya masing-masing 

demi terciptanya hubungan kerja yang serasi dan selaras yang dijiwai oleh 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Muhiddin, 2016).  

Hubungan kerja yang serasi dan selaras tercipta karena kepatuhan masing- 

masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang 

berlaku. Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum telah menjadi faktor yang pokok 

dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. 

Hukum dapat dikatakan efektif jika hukum telah mencapai tujuan yang 

dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang 

bersangkutan. Hukum dapat dikatakan efektif jika warga masyarakat berperilaku 

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum (Soekanto, 1985).  

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan hubungan kerja terkait hak dan kewajiban pekerja maupun 

perusahaan, tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dan 

perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di PT. Surya Andalan 

Primatama yang bergerak dibidang produksi dan pengolahan sawit di Provinsi 
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Bengkulu, Kabupaten Muko-muko. Sehingga peneliti mengangkat judul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS ANTARA 

PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN”. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas antara pekerja 

dengan perusahaan di PT Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

ditinjau dari Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan 

Bagaimanakah tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja harian lepas yang telah 

disepakati.  

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian bersifat deskriptif. Jenis data penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa dokumen perjanjian kerja harian lepas PT. Surya Andalan 

Primatama Muko- Muko Bengkulu, serta peraturan perundang- undangan, buku- 

buku hukum , jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu studi 

pustaka, studi dokumen dan wawancara guna melengkapi data yang diperoleh dari 

studi pustaka dan studi dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Harian Lepas Antara Pekerja Dengan 

Perusahaan Di PT Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

Ditinjau Dari Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan 

perusahaan di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu dibuat secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin yang merupakan 

implementasi Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
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Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau lisan dan 

perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan di PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu yang dibuat telah memenuhi 

syarat- syarat perjanjian kerja baik syarat materiil dan syarat formil. Syarat 

materiil dalam perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan di 

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu berdasarkan ketentuan 

Pasal 52 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Syarat pertama yaitu sepakat yang dimaksud adanya kesepakatan antara 

pihak- pihak yang melakukan perjanjian kerja, maka pihak- pihaknya adalah 

tenaga kerja dan perusahaan di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu. Subekti menyebutkan sepakat sebagai perizinan, yaitu kedua subjek 

hukum yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata 

mengenai hal- hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki 

oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki 

sesuatu yang sama secara timbal balik (Subekti, 1987). Syarat kedua dari sahnya 

perjanjian kerja adalah adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum. Tenaga 

kerja yang bekerja di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

berusia minimum 18 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang- 

Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 

mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (LN Tahun 1999 No. 56) 

yaitu usia minimum yang telah ditetapkan ialah tidak boleh kurang dari usia tamat 

sekolah wajib dan paling tidak, tidak boleh kurang dari 15 tahun. Selanjutnya 

berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), yaitu usia minimum untuk diperbolehkan 

masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena 

keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin 

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda tidak boleh 

kurang dari 18 tahun (Wijayanti, 2009). Syarat ketiga adanya pekerjaan yang 

diperjanjikan, PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

mempekerjakan tenaga kerja sesuai objek pekerjaan pada perjanjian kerja yaitu 

melakukan pekerjaan di bagian yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses 
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produksi minyak kelapa sawit di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu. Syarat keempat adalah objek pekerjaan yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan di PT. Surya 

Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu tidak bertentangan dengan ketertiban 

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

Kemudian syarat formil dalam perjanjian kerja harian lepas antara pekerja 

dengan perusahaan di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu telah 

memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan 

di PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu disebut Surat Perjanjian 

Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama yang dibuat secara tertulis 

dengan memuat hal- hal sebagai berikut: nama, alamat perusahaan, dan jenis 

usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh; jabatan atau 

jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; 

syarat- syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pekerja sesuai dengan isi 

surat perjanjian kerja karyawan harian pt. surya andalan primatama muko muko 

bengkulu.  

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu melaksanakan 

ketentuan jam kerja yaitu 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat 

puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jangka waktu kerja untuk karyawan harian lepas 

kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dalam sebulan sesuai dengan kontrak 

terhitung dari bulan Januari 2020 bekerja selama seminggu 6 (enam) hari, 

kemudian di bulan Februari 2020 bekerja selama seminggu 6 (enam) hari, lalu 

bulan Maret 2020 bekerja selama seminggu 6 (enam) hari, dan seterusnya selama 

1 (satu) tahun.  

Upah karyawan harian lepas diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 

15 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dimana 

upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Upah 

berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. 

Besarannya upah per hari ialah sejumlah UMK Muko Muko yaitu 
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Rp.2.365.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibagi 25 (dua 

puluh lima) hari sehingga didapat upah karyawan harian lepas PT. Surya Andalan 

Primatama Muko Muko Bengkulu sebesar Rp.94.625,00 (sembilan puluh empat 

ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang didasarkan pada kehadiran pekerja 

per harinya. Karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

PERMENAKER No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Bagi Pekerja/ Buruh Di Perusahaan. 

Tunjangan sosial karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatam 

Muko Muko Bengkulu tercantum dalam Pasal 2  KEPMENAKER No KEP-

150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

bahwa setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan 

dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya 

dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. Progam 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.   

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu melaksanakan 

ketentuan jam kerja yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) 

Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal 

absensi karyawan, PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

mempermudah proses tracking absensi dengan memanfaatkan kartu absensi dan 

mesin finger print untuk mencatat kehadiran karyawan harian lepas di pabrik. 

mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal 

perjanjian kerja dibuat, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya 

Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. Surat Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu dibuat rangkap 2 (dua), dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta tenaga kerja dan perusahaan 

masing- masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian Kerja Karyawan 
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Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu menurut Pasal 10 

sampai dengan Pasal 12 KEPMENAKERTRANS No KEP.100/MEN/VI/2004 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan 

bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena telah memenuhi syarat: 

Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko 

Muko Bengkulu dapat dilakukan untuk pekerjaan- pekerjaan tertentu yang 

berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada 

kehadiran. 

Ketentuan jangka waktu kerja pekerja harian lepas dalam Perjanjian Kerja 

Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama adalah pengecualian dari 

ketentuan jangka waktu kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada umumnya. 

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu mempekerjakan 

pekerja harian lepas dengan membuat perjanjian kerja secara tertulis yaitu Surat 

Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu. 

Dalam Surat Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan 

Primatama Muko Muko Bengkulu memuat sekurang- kurangnya: nama/ alamat 

perusahaan atau pemberi kerja, nama/ alamat pekerja, jenis pekerjaan yang 

dilakukan dan besarnya upah dan/ atau imbalan lainnya. 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas Yang 

Telah Disepakati 

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Harian 

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu yaitu wanprestasi yang 

dilakukan oleh karyawan harian lepas karena tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian 

kerja yang sudah disepakati antara lain sebagai berikut : 

Oknum karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu yang tidak bersedia masuk kerja sesuai jadwal yang ditetapkan oleh 

atasan dan tanpa menginformasikan kepada atasan atau kepala personalia jika 

berhalangan hadir di tempat kerja dengan memberi keterangan yang jelas. 

Mengingat bahwa dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan 
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Primatama Muko Muko Bengkulu telah tercantum secara jelas poin 3 dan 4 

mengenai kehadiran karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko 

Muko Bengkulu yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh karyawan harian lepas PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu.  

Oknum karyawan yang meninggalkan pekerjaan selama jam kerja atau 

sebelum jam kerja yang sebenarnya berakhir tanpa izin atasan/pimpinan 

perusahaan termasuk korupsi waktu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa 

alasan yang kuat oleh oknum karyawan. Termasuk pula menggunakan jam kerja 

untuk melakukan keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. 

Perbuatan demikian melanggar poin 8 dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian 

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu seharusnya seorang pekerja 

bekerja sesuai dengan aturan jam kerja. 

Karena karakter masyarakat setempat terbiasa berbicara dengan intonasi 

tinggi dan kurang ramah sehingga oknum karyawan terpancing berbicara dengan 

intonasi tinggi pula. Sehingga terjadi kesalahpahaman antara petani penjual TBS 

dengan karyawan, namun perbuatan demikian tetap melanggar poin 9 dalam 

Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu bahwa pekerja harus siap memberikan pelayanan yang baik kepada 

penjual TBS tanpa melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal (berkata 

kasar). 

Oknum karyawan yang lalai dan menjalankan kewajiban secara 

serampangan seperti bermalas- malasan dan tidur pada waktu kerja hal ini bisa 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena menghambat proses produksi, 

dan bisa mengurangi target produksi yang diharapkan perusahaan. Seharusnya 

karyawan memahami sepenuhnya adanya larangan keras perusahaan sehingga 

tidak melanggar poin 10 huruf j dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu. 

Oknum karyawan bandel yang merokok saat jam kerja pada area larangan 

merokok, padahal perusahaan telah menyediakan ruangan khusus untuk merokok 

diluar jam kerja atau waktu istirahat kerja. Perusahaan melarang keras karyawan 

merokok pada saat jam kerja sebab area pabrik sangat tinggi tingkat bahayanya 

bila terdapat pemicu api, hal tersebut seharusnya dipahami secara sadar 
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sepenuhnya oleh karyawan, maka karyawan harus menaati tanda- tanda 

peringatan larangan merokok di lingkungan pabrik.  

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan harian 

lepas yang sengaja melanggar isi perjanjian kerja, sehingga menimbulkan 

kerugian bagi pihak PT. Surya Andalan Primatama Muko- Muko Bengkulu yaitu : 

Oknum karyawan berkomplot dengan penadah, oknum karyawan tersebut 

mencuri minyak sawit mentah untuk dijual ke penadah kemudian penadah 

menjualnya kembali ke penampungan minyak di pasaran untuk memperoleh 

keuntungan sendiri. Hal demikian merupakan larangan keras perusahaan kepada 

karyawan yaitu pada poin 10 huruf a tentang pencurian, penggelapan, pemalsuan 

dan penipuan, dan melakukan pungutan liar. Oknum karyawan yang melakukan 

perbuatan melawan hukum ini selain berisiko dapat dipecat tanpa pesangon juga 

harus membayar ganti kerugian. 

3.3 Tanggung Jawab Hukum Dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Yang 

Ditempuh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

Tanggung jawab hukum oleh para pihak atas terjadinya permasalahan wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan harian lepas yang 

terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan 

Primatama Muko Muko Bengkulu. Dimana pihak perusahaan dalam mengatasi 

permasalahan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

karyawan harian lepas yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan 

secara tegas, jika masih mengulanginya perusahaan akan memberikan teguran 

tertulis melalui surat peringatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dan akan 

dilakukan pemecatan tanpa pesangon. Sanksi berupa denda atau ganti rugi 

dibebankan kepada karyawan harian lepas apabila akibat perbuatannya, 

perusahaan mengalami kerugian besar seperti yang telah diatur secara tegas dalam 

perjanjian kerja. 

Adapun pihak karyawan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bersedia 

menerima konsekuensi atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka 

pihak perusahaan menempuh penyelesaian melalui upaya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial.  
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Penyelesaian perselisihan hubungan industrial kerap terjadi perselisihan 

yang berkepanjangan tidak hanya dari sisi peradilan hubungan industrial saja akan 

tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Bipartit dan Mediasi merupakan 

alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang pada proses penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial merupakan prasyarat wajib untuk ditempuh atau 

dilalui oleh para pihak. Keduanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa hubungan industrial yang dapat menjadi alternatif penyelesaian 

perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang 

mengedepankan kepentingan para pihak secara langsung (Santoso, 2017).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang No. 2 Tahun 

2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan 

bipartit adalah   perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 

Upaya bipartit diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang No. 

2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih 

dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit, harus diselesaikan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah 

dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan 

bipartit dianggap gagal. Dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu 

atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan 

bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah 

dilakukan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang No. 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Hubungan 

Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat  pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang  ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 
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Upaya mediasi diatur Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi 

dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan Pasal 8 

Undang- Undang No. 2 Tahun 2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah 

mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang 

mediasi.  

Pihak perusahaan dan pihak karyawan harian lepas PT. Surya Andalan 

Primatama Muko Muko Bengkulu dalam mengatasi permasalahan wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum yang terjadi menempuh prosedur penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yaitu Melalui Mediasi. Pihak 

perusahaan telah menyediakan forum komunikasi untuk musyawarah bagi 

karyawan harian lepas yang bermasalah serta fasilitas- fasilitasnya. Upaya 

fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk 

mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih. Dan pihak 

manajemen PT Surya Andalan Primatama mengadakan dialog dan pertemuan 

dengan masing- masing pengurus serikat pekerja FSPMI Kabupaten Muko- Muko 

dan SPSI RTMM Kabupaten Muko- Muko untuk membahas dan menyelesaikan 

beberapa masalah yang timbul dalam perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Perjanjian Kerja Harian Lepas 

Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di PT Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu Ditinjau Dari Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

Perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan di PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu dibuat secara tertulis dengan 
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menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin yang merupakan implementasi 

Pasal 51 Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan perusahaan di PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu yang dibuat telah memenuhi 

syarat- syarat perjanjian kerja baik syarat materiil dan syarat formil berdasarkan 

ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan sehingga ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Karyawan 

Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Syarat- syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pekerja sesuai 

dengan isi Surat Perjanjian Kerja Karyawan Harian Pt. Surya Andalan Primatama 

Muko Muko Bengkulu. PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

melaksanakan ketentuan jam kerja yaitu 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari 

atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 

dalam 1 (satu) minggu memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang 

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jangka waktu kerja untuk 

karyawan harian lepas kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dalam sebulan selama 

1 (satu) tahun.  

Upah karyawan harian lepas diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 

15 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Besarannya 

upah per hari ialah sejumlah UMK Muko Muko yaitu Rp.2.365.000,00 (dua juta 

tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibagi 25 (dua puluh lima) hari sehingga 

didapat upah karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu sebesar Rp.94.625,00 (sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh 

lima rupiah) yang didasarkan pada kehadiran pekerja per harinya. Karyawan 

harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu mendapatkan 

Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMENAKER No. 6 

Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh Di 

Perusahaan. 

Tunjangan sosial karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatam 

Muko Muko Bengkulu tercantum dalam Pasal 2  KEPMENAKER No KEP-

150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.   

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu melaksanakan 

ketentuan jam kerja yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) 

Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal 

absensi karyawan, PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

mempermudah proses tracking absensi dengan memanfaatkan kartu absensi dan 

mesin finger print untuk mencatat kehadiran karyawan harian lepas di pabrik. 

Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko 

Muko Bengkulu merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena 

telah memenuhi syarat- syarat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 

KEPMENAKERTRANS No KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  

Tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja harian lepas yang telah 

disepakati. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh 

para pihak di PT Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu 

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan 

Harian PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu yaitu wanprestasi 

yang dilakukan oleh karyawan harian lepas karena tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian 

kerja yang sudah disepakati antara lain sebagai berikut : 

Oknum karyawan harian lepas PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko 

Bengkulu yang tidak bersedia masuk kerja sesuai jadwal yang ditetapkan oleh 

atasan dan tanpa menginformasikan kepada atasan atau kepala personalia jika 

berhalangan hadir di tempat kerja dengan memberi keterangan yang jelas. 

Mengingat bahwa dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. Surya Andalan 

Primatama Muko Muko Bengkulu telah tercantum secara jelas poin 3 dan 4. 

Oknum karyawan yang meninggalkan pekerjaan selama jam kerja atau 

sebelum jam kerja yang sebenarnya berakhir tanpa izin atasan/pimpinan 
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perusahaan termasuk korupsi waktu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa 

alasan yang kuat oleh oknum karyawan. Termasuk pula menggunakan jam kerja 

untuk melakukan keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. 

Perbuatan demikian melanggar poin 8 dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian 

PT. Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu. 

Berbicara dengan intonasi tinggi kepada penjual TBS (Tandan Buah 

Segar). Karena karakter masyarakat setempat terbiasa berbicara dengan intonasi 

tinggi dan kurang ramah sehingga oknum karyawan terpancing berbicara dengan 

intonasi tinggi pula. Sehingga terjadi kesalahpahaman antara petani penjual TBS 

dengan karyawan, namun perbuatan demikian tetap melanggar poin 9. 

Oknum karyawan yang lalai dan menjalankan kewajiban secara 

serampangan seperti bermalas- malasan dan tidur pada waktu kerja hal ini bisa 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena menghambat proses produksi, 

dan bisa mengurangi target produksi yang diharapkan perusahaan. Seharusnya 

karyawan memahami sepenuhnya adanya larangan keras perusahaan sehingga 

tidak melanggar poin 10 huruf j dalam Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu. 

Oknum karyawan bandel yang merokok saat jam kerja pada area larangan 

merokok, padahal perusahaan telah menyediakan ruangan khusus untuk merokok 

diluar jam kerja atau waktu istirahat kerja. Perusahaan melarang keras karyawan 

merokok pada saat jam kerja sebab area pabrik sangat tinggi tingkat bahayanya 

bila terdapat pemicu api, hal tersebut seharusnya dipahami secara sadar 

sepenuhnya oleh karyawan, maka karyawan harus menaati tanda- tanda 

peringatan larangan merokok di lingkungan pabrik.  

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan harian 

lepas yang sengaja melanggar isi perjanjian kerja, sehingga menimbulkan 

kerugian bagi pihak PT. Surya Andalan Primatama Muko- Muko Bengkulu yaitu: 

Oknum karyawan berkomplot dengan penadah, oknum karyawan tersebut 

mencuri minyak sawit mentah untuk dijual ke penadah kemudian penadah 

menjualnya kembali ke penampungan minyak di pasaran untuk memperoleh 

keuntungan sendiri. Hal demikian merupakan larangan keras perusahaan kepada 

karyawan yaitu pada poin 10 huruf a tentang pencurian, penggelapan, pemalsuan 
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dan penipuan, dan melakukan pungutan liar. Oknum karyawan yang melakukan 

perbuatan melawan hukum ini selain berisiko dapat dipecat tanpa pesangon juga 

harus membayar ganti kerugian. 

Tanggung jawab hukum oleh para pihak atas terjadinya permasalahan 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan harian 

lepas yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Harian PT. 

Surya Andalan Primatama Muko Muko Bengkulu, dimana pihak perusahaan 

memberikan sanksi berupa teguran lisan secara tegas, jika masih mengulanginya 

perusahaan akan memberikan teguran tertulis melalui surat peringatan 1 (satu) 

sampai dengan 3 (tiga) dan akan dilakukan pemecatan tanpa pesangon hingga 

dilaporkan sebagai tindak pidana (apabila melanggar larangan keras perusahaan 

dan membuat kerugian besar bagi perusahaan). Sanksi berupa denda atau ganti 

rugi dibebankan kepada karyawan harian lepas yang akibat perbuatannya, 

perusahaan mengalami kerugian besar seperti yang telah diatur secara tegas dalam 

perjanjian kerja.  

Adapun pihak karyawan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bersedia 

menerima konsekuensi atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka 

pihak perusahaan menempuh penyelesaian melalui upaya penyelesaian Bipartit 

dan Mediasi. Pihak Perusahaan menyediakan forum komunikasi untuk 

musyawarah bagi karyawan harian lepas yang bermasalah serta fasilitas- 

fasilitasnya. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator 

yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang 

berselisih. Dan pihak manajemen PT Surya Andalan Primatama mengadakan 

dialog dan pertemuan dengan masing- masing pengurus serikat pekerja FSPMI 

Kabupaten Muko- Muko dan SPSI RTMM Kabupaten Muko- Muko untuk 

membahas dan menyelesaikan beberapa masalah yang timbul dalam perusahaan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan beberapa 

saran, antara lain: Pertama, bagi perusahaan diharapkan kedepannya memberikan 

penghargaan bagi pekerja yang berperilaku baik dan memiliki disiplin kerja 

tinggi. Penghargaan bisa berupa kenaikan gaji atau hadiah dalam bentuk lain. 

Dengan adanya penghargaan tentunya akan memotivasi pekerja lainnya untuk 
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memiliki semangat disiplin kerja tinggi pula dan semakin patuh pada peraturan 

yang ada.  

Kedua, bagi perusahaan diharapkan kedepannya harus bisa bersikap tegas 

pada pekerja, tetapi jangan sampai bersikap terlalu menghakimi. Dengan 

memberitahu apa yang diharapkan oleh perusahaan dari pekerja, agar pekerja 

dapat mengetahui bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Yang terpenting 

taat pada aturan dan memperlakukan setiap pekerja dengan perlakuan yang sama.   

Ketiga, bagi pekerja diharapkan kedepannya dapat menumbuhkan rasa 

memiliki terhadap perusahaan. Karena rasa memiliki dapat menimbulkan dampak 

positif seperti tanggung jawab, kepedulian, empati, dan motivasi bahkan mampu 

memberdayakan dirinya sendiri. Dengan rasa memiliki, pekerja akan senantiasa 

memberikan yang terbaik untuk perusahaan.   

Keempat, bagi pekerja diharapkan kedepannya konsekuen untuk taat dan 

patuh pada perintah dan arahan perusahaan karena mereka terikat dengan 

perusahaan. Namun pekerja tidak harus mematuhi perintah yang diberikan atasan 

jika perintah tersebut dinilai tidak wajar dan melanggar hukum juga tidak perlu 

mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak 

sesuai dengan penugasan yang disepakati. 
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