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ABSTRAK 

 

Umami, Farida. 2020. Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan 

Upah Minimum Oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Wilayah Kabupaten 

Demak. Skripsi Hukum Bagian HTN-HAN, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing: Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum, Satwasker Wilayah Semarang 

 

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga setiap 

warga negara berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian upah 

minimum kepada pekerja. Namun dalam kenyataannya, pemberian upah tidak selamanya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2019 Satwasker Wilayah Semarang 

menemukan 12 (dua belas) perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah 

minimum di Kabupaten Demak. Guna terlaksananya kebijakan tersebut, diperlukan 

adanya pengawasan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker 

Semarang terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di wilayah Kab. 

Demak, dan (2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satwasker Semarang dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di 

wilayah Kab. Demak. Tujuan penelitian optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh 

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang terhadap perusahaan di 

Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pemberian upah minimum Kabupaten Demak. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis 

sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Satwasker 

Wilayah Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak, dan CV Suryamas BoxIndo. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker 

Wilayah Semarang dengan cara yaitu: perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan 

(pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan/atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan) 

dan pelaporan (laporan). Kendala yang dihadapi Satwasker Wilayah Semarang yaitu 

kurangnya personil pengawasan, kurangnya pengaduan dari pekerja serta kurangnya 

pemahaman dan kesadaran para pihak. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh 

Satwasker Semarang dengan menggunakan teknik pengawasan skala prioritas, keaktifan 

pekerja serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang 

adil dan makmur. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau 

keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja. Dengan 

bekerja, seseorang telah menyalurkan energi dan pikirannya dalam suatu bentuk aktivitas 

yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan (skill) yang dimilikinya. (Arrista: 

2014, hlm 11-12). 

Pekerja/buruh sangat berperan penting dalam mendukung berjalannya suatu 

perusahaan. Untuk itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh mengandung 

aspek hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja tersebut dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan 

perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tertulis yang disepakati oleh kedua 

pihak dan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak antara pengusaha 

dengan pekerja. (Purba, 217:14). Hasil dari bekerja akan memperoleh imbalan atau upah 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Upah merupakan hak pekerja dan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Hak ini secara konstitusional diatur dan 

dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi manusia.” Selain itu pada Pasal 28 D (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: “Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja.” 

Hak Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan  menyebutkan  

bahwa  “Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang diterima  dan  dinyatakan  dalam  

bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau pemberi  kerja,  kesepakatan,  

atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.  

Upah juga merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan para 

pekerja/buruh  di  Indonesia,  maka  dari  itu  upah  harus  mencukupi  kebutuhan  setiap 

pekerja/buruh (Yetniwati, 2017:83) Sistem pengupahan di Indonesia umumnya 

didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu: (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi 

pekerja dan keluarganya, (2) mempunyai fungsi sosial (3) mencerminkan pemberian 

imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan membuat pemberian insentif yang mendorong 

peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. (https://spn.or.id/sistem-upah-

di-indonesia/ diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 15:39 WIB).  

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam perlindungan pengupahan Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menegaskan 

https://spn.or.id/sistem-upah-di-indonesia/
https://spn.or.id/sistem-upah-di-indonesia/
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bahwa: “Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan dan memenuhi 

penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.” Selain itu kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh diatur juga dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 

mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Salah 

satu kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yaitu, 

upah minimum. (Sofie, http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/pengupahan-

dalam-undang undang-ketenagakerjaan/ diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 

16.31 WIB).  

Menurut Muhammad Fathi Yusof dalam jurnalnya yang berjudul The 

Implementation of Minimum Wages in Malaysia, mengatakan bahwa: 

“Generally, minimum wage has been known as the lowest pay rates to employees who 

accomplished their work task in the required time frame. In developing countries such as 

Malaysia, China and South Africa, the main purpose of introduced minimum wage is to 

protect unskilled workers and young workers from being discriminated and pay equally. 

At the same time, it also helps to improve the lower pay worker’s living condition.” 

Selain itu Siti Marshita juga menjelaskan dalam Jurnalnya Minimum Wage In 

Malaysia: The Change on The Implementation Of The Law, di jelaskan bahwa: 

“Minimum wage is the minimum sum payable to a worker for work performed or services 

rendered, within a given period, whether calculated on the basis of time or output, which 

may not be reduced either by individual or collective agreement, which is guaranteed by 

http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/pengupahan-dalam-undang%20undang-ketenagakerjaan/
http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/pengupahan-dalam-undang%20undang-ketenagakerjaan/
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law and which may be fixed in such a way as to cover the minimum needs of the worker 

and his or her family, in the light of national economic and social conditions.”  

Sebagai instrumen kebijakan, penetapan upah minimum yang dilakukan 

pemerintah memiliki berbagai tujuan yaitu: (1) Melindungi hak pekerja/buruh yang 

paling mendasar (2) mengurangi kemiskinan (3) mengurangi ketidaksetaraan upah (4) 

mengurangi pekerjaan berupah rendah (5) memberi bantuan untuk pendidikan (6) 

melindungi pekerja yang memiliki daya tawar rendah. (Susanti, 2017:14) Tujuan utama 

dari pemberian upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun 

dalam Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha dilarang 

membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kemudian, pengaturan pengupahan 

yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang 

ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan 

tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha yang tidak mampu membayar 

upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat melakukan penangguhan yang tata 

cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 

Pelaksanaan Upah Minimum. (Sofie, http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/ 

pengupahan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/ diaksespada tanggal 20 November 

2019 pukul 16.31 WIB).  

http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/%20pengupahan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/
http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan/%20pengupahan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/
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Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pengusaha yang merasa tidak 

mampu membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan ketetapan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak mengajukan permohonan penangguhan 

pemberlakuan Upah Minimum. Kebanyakan para pengusaha justru memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan pekerja/buruh dalam hal tersedianya lapangan pekerjaan. 

Banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan dimanfaatkan oleh para 

pengusaha dengan memberikan upah dibawah Upah Minimum. Hal ini sama sekali tidak 

akan mendapatkan perlawanan dari pekerja/buruh karena pekerja/buruh berfikiran lebih 

baik tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan daripada tidak sama sekali. 

(Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011: 177-178). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Tengah selama tahun 2018 terdapat sekitar 3.312 perusahaan yang ada di Jawa Tengah 

yang terindikasi melakukan pelanggaran ketenagakerjaan dalam segi pengupahan. 

Pelanggaran itu terdiri dari berbagai hal, seperti pemberian upah yang tidak layak kepada 

para pekerja atau upah di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dari 3.312 

perusahaan di Jawa Tengah yang terindikasi memberikan upah lebih rendah dari 

minimum telah di lakukan pengawasan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Satwasker di wilayah masing-masing. Temuan dari pengawasan tersebut dinyatakan 

bahwa terdapat 437 perusahaan di antaranya membayar upah di bawah UMK di 

Kab/Kota di Jawa Tengah. Data yang diterima, total ada sekitar 23.998 perusahaan di 

Jawa Tengah yang hingga kini masih aktif beroperasi. Dari jumlah sebanyak itu, 14.232 

perusahaan di antaranya masuk dalam kategori perusahaan skala kecil, 7.202 perusahaan 

skala sedang, dan 2.564 perusahaan skala besar (https://spn.or.id/banyak-perusahaan-di-

https://spn.or.id/banyak-perusahaan-di-jateng-bermasalah-pengupahan/
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jateng-bermasalah-pengupahan/ diakses pada tanggal 24 November 2019 Pukul 12.55 

WIB). 

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten yang banyak berdiri 

perusahaan-perusahaan, baik perusahaan berskala besar, sedang, maupun kecil. Pada 

tahun 2019 terdapat 465 Perusahaan di Demak yang wajib lapor pada Satwasker Wilayah 

Semarang. Kabupaten Demak juga ditetapkan sebagai kantong industri di Jawa Tengah, 

diikuti dengan pengembangan kawasan industri. (Widodo, https://jateng.tribunnews.com 

/2018/04/09/analisis-demak-sudah-ditetapkan-sebagai-kantong-industri-di-jateng di 

akses pada tanggal 24 November 2019 Pukul 14.01 WIB).  

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/68 Tahun 2018 tentang 

Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak 

menduduki Upah Minimum tertinggi kedua setelah Kota Semarang, yaitu Rp. 2.240.000,- 

(Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Namun banyaknya perusahaan yang 

ada di Kabupaten Demak tidak membuat semua perusahaan di Kabupaten Demak 

membayarkan upah sesuai dengan ketentuan ketetapan upah minimum Kabupaten Demak 

kepada pekerja/buruhnya. Faktanya masih banyak terdapat perusahaan yang tidak 

melaksanakan upah minimum. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Satwasker Wilayah Semarang yang 

bertugas untuk mengawasi perusahaan yang ada di Kabupaten Demak terdapat temuan 

sebagai berikut: 

 

 

 

https://spn.or.id/banyak-perusahaan-di-jateng-bermasalah-pengupahan/
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Tabel 1.1 Data Jumlah Perusahaan Yang di periksa di Kab. Demak 

No. Tahun 
Jumlah perusahaan 

yang diperiksa 

Temuan pelanggaran 

Ketenagakerjaan 

Temuan Pelanggaran 

UMK Kab. Demak 

1. 2017 98 19 0 

2. 2018 116 20 16 

3. 2019 101 17 12 

       *sumber data : Satwasker Wilayah Semarang 

 

Untuk itu perlu adanya tindakan dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan UMK Kabupaten Demak. Karena pada 

hakekatnya kegiatan pengawasan adalah suatu usaha untuk mengetahui kondisi suatu 

kegiatan yang sedang  dilaksanakan apakah kegiatan itu telah sesuai dengan ketentuan 

yang  telah  ditetapkan atau justru sebaliknya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG 

TIDAK MELAKSANAKAN UPAH MINIMUM OLEH SATUAN PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK” 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diperoleh 

pengidentifikasian masalah sebagai berikut :  

1. Masih banyak terdapat permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, salah satunya 

pemberian upah minimum; 
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2. Banyaknya perusahaan di Kabupaten Demak yang tidak melaksanakan upah 

minimum; 

3. Kurangnya pemahaman buruh/pekerja di Kabupaten Demak terkait pengupahan 

dilihat dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

4. Minimnya jumlah pengawas untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, 

khususnya yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan upah 

minimum. 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian dapat fokus pada 

permasalahan yang diangkat, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pembatasan 

atas identifikasi dalam permasalahan tersebut, yang meliputi: 

1. Pola pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker Semarang terhadap perusahaan 

yang tidak melaksanakan upah minimum di Wilayah Kabupaten Demak. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Satwasker Semarang dalam melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di Wilayah Kabupaten 

Demak. 
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1.4.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pola pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker Semarang terhadap 

perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di Wilayah Kabupaten Demak? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satwasker Semarang dalam melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di 

Wilayah Kabupaten Demak? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menjelaskan pola pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker Semarang 

terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di Wilayah Kabupaten 

Demak. 

2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Satwasker Semarang dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum 

di Wilayah Kabupaten Demak. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 

pembacanya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan bahwa masih banyak terdapat 

permasalahan hukum ketenagakerjaan terkait pengupahan, seperti perusahaan tidak 

melaksanakan upah minimum. Permasalahan ini sering dipandang sebelah mata oleh 

pengusaha yang cenderung bersifat sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh. 
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Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pengusaha tidak lagi bersifat sewenang-

wenang dan pengusaha dapat memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Selain itu adanya pengawasan dari Satwasker diharapkan dapat 

menindaklanjuti pengusaha yang tidak melaksanakan upah minimum Kabupaten 

Demak agar hak-hak pekerja/buruh tercapai sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

hidup layak dan terciptanya kesejahteraan pekerja/buruh. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan atau 

pengembangan ilmu hukum yaitu hukum ketenagakerjaan yang sedang dikaji oleh 

peneliti. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan referensi oleh 

pembacannya dibidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan bagi 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Teori Sistem Hukum dan Teori Pengawasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Untuk 

menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis perlu memaparkan 

penelitian terdahulu: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Judul/Nama 

Peneliti 

Hasil Penelitian 

Terdahulu 
Keterkaitan 

Kebaruan 

Penelitian Penulis 

1. Pengawasan 

Pemenuhan Upah 

Minimum kota 

(UMK) pada 

perusahaan swasta 

oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten 

Demak. Skripsi 

oleh Rusmidi. 

Fakultas Hukum 

Universitas Sultan 

Agung (Unissula) 

Tahun 2016 

Pengawasan yang 

dilakukan Dinas 

Tenaga Kerja Demak 

berkaitan dengan 

pemenuhan UMK 

meliputi penyusunan 

rencana kerja, tahap 

persiapan, pelaksanaan 

kegiatan, evaluasi dan 

pelaporan hasil 

kegiatan. Apabila 

terjadi pelanggaran 

mengenai UMK, maka 

akan diterbitkan nota 

pemeriksaan dan bisa 

dilaporkan kepada 

Kepolisian sebagai 

langkah terakhir.  

Keterkaitan skripsi 

oleh Rusmidi 

dengan penelitian 

ini adalah 

membahas 

mengenai 

pengawasan 

ketenagakerjaan 

terkait upah 

minimum.  

Kebaruan  

penelitian  ini  

mengkaji mengenai 

pengawasan 

terhadap 

perusahaan yang 

tidak melaksanakan 

upah minimum di 

Kabupaten Demak. 

Sedangkan skripsi 

oleh Rusmidi fokus 

pada pemenuhan 

Upah Minimum 

Kota (UMK) pada 

perusahaan swasta 

di Kabupaten 

Demak yang pada 

tahun 2016 

yangmana 

kewenangannya 

masih berada pada 
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Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian 

Kabupaten Demak.  

2. Implementasi 

Pengawasan Dinas 

Sosial Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Terhadap 

Pemberian Upah 

Minimum Kota 

Bagi Perusahaan 

Di Kota Pasuruan  

(Kajian UU 

Ketenagakerjaan 

dan Hukum 

Islam). Skripsi 

oleh Adam Kholik. 

Jurusan Hukum 

Bisbis Syariah 

Fakultas Syariah 

UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang, 2017 

Hasil penelitian Adam 

Kholik menunjukkan 

bahwa aspek teknis 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

Dinsosnakertrans Kota 

Pasuruan dengan 

melakukan kegiatan 

pembinaan dan 

pemeriksaan.  

Keterkaitan skripsi 

Adam Kholik 

dengan penelitian 

ini adalah 

membahas 

mengenai 

pengawasan 

ketenagakerjaan. 

Keterkaitan 

lainnya pada 

landasan yuridis 

yaitu UU No. 13 

Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerjaan 

dan PP No.78 

Tahun 2015 

tentang 

Pengupahan. 

Kebaruan dari 

penelitian penulis 

mengkaji mengenai 

pengawasan 

terhadap 

perusahaan yang 

tidak melaksanakan 

upah minimum 

yang  dilakukan 

oleh pengawas 

ketenagakerjaan. 

Penulis juga 

menggunakan 

landasan yuridis 

tambahan, 

Permenaker No. 33 

Tahun 2016 tentang 

Tata Cara 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

3. Pengawasan  

Dinas  Sosial  

Tenaga  Kerja  dan  

Transmigrasi  

Terhadap  

Pelaksanaan  Upah  

Minimum  Tahun  

2014  Di  

Kabupaten  

Jepara. Skripsi 

oleh Abidin,  

Rakhmad  Aulia. 

Fakultas Hukum 

Universitas Negeri 

 

Perusahaan  yang 

tidak  melaksanaan 

upah minimum di 

Kabupaten Jepara  

dari tahun 2012 

sampai 2013 

mengalami penurunan 

sebanyak 3 perusahaan 

yaitu  

dari  20  perusahaan  

menjadi  17  

perusahaan  yang  

Keterkaitan 

penulisan penulis 

dengan skripsi 

oleh sdr. Abidin,  

Rakhmad  Aulia 

dengan penelitian 

ini adalah 

menggunakan 

dasar hukum 

Undang-Undang 

No. 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

yang fokus pada 

pelaksanaan upah 

Kebaruan dalam 

penelitian ini 

adalah peneliti 

fokus mengkaji 

mengenai 

pengawasan 

terhadap 

perusahaan yang 

tidak melaksanakan 

upah minimum di 

wilayah Kabupaten 

Demak sebagai 

tujuan untuk 

mensejahterakan 

pekerja/buruh. 
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Semarang Tahun  

2015.   

tidak  melaksanakan  

upah minimum. 

Sedangkan  pada  

tahun  2014  

mengalami  

peningkatan  yaitu   

sebanyak  

40  perusahaan  yang  

tidak  melaksanaan  

upah  minimum. Jika  

perusahaan  tidak  

melaksanakan  upah  

minimum yaitu 

memberikan surat nota 

pemeriksaan, memberi 

peringatan sampai  

2  kali,  memanggil  

perusahaan  terkait  

hingga  penegakan  

hukum  melalui  

proses  

berita  acara  

pemeriksaan. 

minimum. Sedangkan skripsi 

oleh sdr. Abidin,  

Rakhmad  Aulia 

fokus pada upah 

minimum sebagai 

dasar Kebutuhan 

Hidup Layak 

(KHL). Selain itu 

sejak berlakunya 

UU No. 23 Tahun 

2014 tentang 

Pemerintah Daerah, 

pada tahun 2017 

kewenangan 

pengawasan yang 

semula berada pada 

kewenangan di 

Kab/Kota sekarang 

menjadi 

kewenangan 

provinsi sehingga 

tata cara 

pelaksanaan 

pengawasan juga 

menggunakan 

regulasi baru yaitu 

Permenaker No. 33 

Tahun 2016 tentang 

Tata Cara 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 
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2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Teori Sistem Hukum 

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa sistem hukum suatu kesatuan yang 

terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan kesatuan tersebut. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif 

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni: 

1. Struktur Hukum (Legal Structure) 

Struktur Hukum (Legal Structure) adalah kerangka bagian yang secara permanen 

bertahan, yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur 

dalam sistem hukum adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan 

pelaksanaan hukum sesuai dengan yuridiksinya masing-masing. Berupa kelembagaan 

yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. 

Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan aparatur penegak hukum (Akhmad, 

2005:12). 

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang 

kredibilitas, kompeten dan independen. Tentang struktur hukum Friedman 

menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):  

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements 

of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  …Strukture also means 

how the legislature is organized  …what procedures the police department follow, 

and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of 

still photograph, with freezes the action.” 



15 

 

 

 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut: jumlah dan ukuran 

pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), 

dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga 

berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur 

(legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk 

menjalankan perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan 

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana 

pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan 

dijalankan. Sehingga kewenangan lembaga penegakan hukum dalam pengawasan 

terhadap perusahaan yang tidak melaksakan upah minimum oleh Satuan Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Demak adalah Satwasker Wilayah Semarang. 

 

2. Substansi Hukum (Legal Substance) 

Substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan.  Substansi juga berarti aturan, produk yang dihasilkan oleh 

orang-orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang 

mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Sehingga peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaksakan upah 

minimum oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Demak, 

yakni: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Permenaker No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan 

Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. 
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Substansi hukum menurut Friedman adalah: 

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, 

norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on 

living law, not just rules in law books”. 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan 

substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada 

dalam sistem itu.  Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum. Sistem ini juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. 

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 

KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak 

ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan 

dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan 

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. 

 

3. Budaya Hukum 

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang 

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum.  Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :  
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“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s 

attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of 

social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or 

abused”. 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum 

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa 

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat 

maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, budaya hukum 

yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan.  Kurangnya kesadaran 

masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini dapat dilihat dari masyarakat yang 

masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja. 

         

2.2.2. Teori Pengawasan 

Menurut George R. Terry dalam buku Asas-Asas Manajemen (1999:110) : 

“Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan apa yang akan dilakukan, 

mengevaluasi pelaksanaan dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi 

hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses 

untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan manajemen dapat tercapai. Pengawasan adalah 

fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 
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unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai 

dengan tugas pokoknya masing-masing.  

Berkaitan dengan ini pengawasan ketenagakerjaan merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum pekerja dan 

melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan mengurangi jumlah pelanggaran. Pengawasan ketenagakerjaan 

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 

merupakan kegiatan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan 

dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 

dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  Untuk menjamin terlaksananya peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut, maka perlu adanya suatu sistem 

pengawasan. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam 

hal ini adalah Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang. 

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagainana diatur 

dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan dan peraturan 

pelaksananya, maka perlu diadakan suatu pengawasan ketenagakerjaan untuk menjamin 

terlaksananya undang-undang ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksananya, seperti 

peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya (Prinst, 2000:143) 
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Pengawasan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1948 

jo. UU No 3 Tahun 1961 tentang Pengawasan Perburuhan yang sekarang menjadi 

(pengawasan ketenagakerjan) memiliki wewenang: 

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada 

khususnya.  

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan 

keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang 

dan peraturan-peraturan perburuhan lainnya.  

3. Menjalankan pekerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke 

perusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak hak normatif 

pekerja. Jika hak hak pekerja belum di penuhi oleh pengusaha pegawai pengawas dapat 

Melakukan teguran agar hak-hak pekerja di berikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada.jika tidak diindahkan pegawai pengawas yang merupakan penyidik 

pegawai negri sipil di bidang perburuhan dapat menyidik pengusaha tersebut untuk 

selanjutnya di buatkan berita acara pemeriksaan untuk di proses lebih lanjut kepengadilan 

(Husni, 2015:120). 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa ada dua macam pengawasan 

ketenagakerjaan, yaitu: 

1. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan pengawasan preventif. Pengawasan 

preventif adalah pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, 

bersifat pencegahan sebelum terjadiya pelanggaran. Dengan diketahui bahwa bagi 
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setiap pelanggar akan dikenakan sanksi pidana dendan dan atau kurungan dan atau 

penjara. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk pembinaan pada 

perusahaan. Dengan adanya pembinaan ini, maka pelanggaran/kesalahan yang terjadi 

di perusahaan dapat diperbaiki dan tidak diulangi lagi. 

2. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan pengawasan pengawasan represif. 

Pengawasan represif adalah pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan selama dan 

setelah pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini bersifat penindakan bagi perusahaan 

yang terbukti telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian pada pekerja 

dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2.3.  Landasan Konseptual 

2.3.1. Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi 

ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di 

tempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan 

untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama mereka terkait 

dengan hal ini, melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan 

penegakan hukum (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_189506.pdf diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 

19.23 WIB).  

 Dalam Pasal 176 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berbunyi: “Pengawasan 

ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai 

kompentensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_189506.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_189506.pdf
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ketenagakerjaan”. Yang dimaksud independen dalam pasal tersebut adalah pegawai 

pengawas dalam mengambil keputusan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. 

 Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan unit kerja tersendiri pada instansi yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kab/kota. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan 

berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri. Pengawasan ketenagakerjaan 

dilakukan dengan cara: 

a. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan 

perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, dan jika tidak 

mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya. 

b. Membantu baik pekerja/buruh maupun pengusaha dengan jalan memberi 

penjelasan-penjelasan teknik dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka 

memahami apakah yang dimintakan peraturan dan bagaimanakah 

melaksanakannya. 

c. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang 

diperlukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan 

penetapan pemerintah (Irsan, 2016:45-46). 

Dengan demikian, pengawasan  bukanlah sebagai alat perlindungan, melainkan suatu 

cara untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan (salah satu undang-undang yang tidak ikut 

dicabut oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dilakukan 
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oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen 

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawai 

pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya, wajib: (pasal 181 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003): 

a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; 

b. tidak menyalahgunakan kewenangannya (Asyhadie, 2019:38). 

 

2.3.2. Hukum Ketenagakerjaan 

Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan, sehingga hukum 

perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Imam Soepomo 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 seperangkat 

aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan 

industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Bambang, 2013:45). 

 Pengertian ketenagakerjaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja. Semua hal yang dimaksud di sini  adalah sebelum orang 

bekerja, selama atau ketika orang sedang aktif bekerja, dan sesudah orang bekerja. 

Sesudah orang bekerja dalam hal ini adalah bukan setelah dia pulang dari tempat kerja, 

tetapi setelah pekerja dinyatakan pensiun. Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya yang di 
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pelajari atau dimuat dalam hukum ketenagakerjaan semua regulasi yang mengatur 

ketenagakerjaan sebelum orang bekerja, selama orang bekerja dan sesudah orang bekerja. 

Beranjak dari pengertian tersebut, hal yang paling banyak diatur dalam hukum 

ketenagakerjaan ini adalah selama atau ketika orang sedang aktif bekerja (Telaumbanua, 

2019:3). 

 

2.3.2.1. Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan 

a. Pekerja/Buruh 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah 

pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh yang menandakan bahwa dalam 

undang-undang ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Dalam pasal 1 

angka 3 dapat dilihat pengertian dari pekerja/buruh yaitu: "setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dari pengertian tersebut 

dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh yaitu: 

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi 

harus bekerja) 

2. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan 

tersebut (Agusmidah, 2010:6). 

b. Pengusaha 

 Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan mengenai 

pengertian pengusaha, yaitu: 

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri; 
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b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya; 

c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b 

yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia (Bambang, 2013:73). 

Selain pengusahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga menyebutkan 

adanya pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4). Pengaturan mengenai pemberi kerja ini 

dimaksudkan untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat 

digolongkan sebagai pengusaha, khususnya bagi pekerja yang bekerja di sektor 

informal (Irsan, 2016:29). 

c. Organisasi Pekerja/Buruh 

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh/pekerja baik di perusahaan maupun diluar 

perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab 

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja beserta keluarganya 

(Bambang,2013:74). 
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d. Organisasi Pengusaha  

 Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi pengusaha, yaitu 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO). Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan organisasi yang 

menangani bidang ekonomi secara umum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah perdagangan, perindustrian dan jasa. Sedangkan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) merupakan organisasi pengusaha yang khusus bergerak pada 

bidang sumber daya manusia (SDM) dan hubungan industrial (Bambang,2013:74). 

e. Pemerintah/Penguasa 

Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan 

dimaksudkan terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena 

hubungan antara pekerja dan pengusaha yang berbeda secara sosial-ekonomi 

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan 

dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang 

kuat akan selalu ingin menekan kepada pihak yang lemah. Atas dasar itulah 

pemerintah ikut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk 

memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Husni, 2015:57-58). 

 

2.3.2.2. Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian 

kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja dan asas-asas hukum 

perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja 
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yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Subyek hukum dalam 

perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja. Yang 

menjadi obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga kerja yang melekat pada diri pekerja. 

Atas dasar tenaga kerja telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh maka ia akan mendapatkan 

upah. (Wijayanti, 2009:42). 

 Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Jika perjanjian 

kerja dilakukan secara tertulis, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para 

pihak adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, yakni: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan,dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jika para pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada huruf a dan b, 

maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan dalam arti, perjanjian tersebut harus 

dimintakan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang, sedangkan jika para pihak 

melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada huruf c dan d, perjanjian kerja 

tersebut batal demi hukum. Suatu perjanjian yang batal demi hukum adalah suatu 

perjanjian yang secara yuridis tidak berlaku bagi para pihak tanpa diperlukan upaya dari 

salah satu pihak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. (Sembiring, 2016: 171). 
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Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan 

mengenai bentuk perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 51 yang berbunyi: “Perjanjian 

kerja dibuat secara tertulis atau lisan, Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 Dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka biaya akta dan biaya 

tambahan lainnya menjadi tanggungan pengusaha (Pasal 1601 huruf (d) KUH Perdata) 

(Prinst, 1994:68).  

Kemudian suatu perjanjian kerja secara tertulis harus memenuhi ketentuan 

sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu: 

(1)  Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

a. Nama, alamat perusahaan, jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan 

f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 

dan perundang-undangan yang berlaku. 
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(3) Perjanjian kerja dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), 

yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha 

masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian upah (Wijayanti, 2009:44). 

  

2.3.2.3. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi 

setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian  kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dari pengertian tersebut jelas 

bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. (Husni, 2015:61) Unsur-unsur dari 

hubungan kerja, yaitu: 

a. Adanya Pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada unsur pekerjaan yang 

diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja/buruh yang membuat perjanjian 

kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh buruh itu sendiri, haruslah 

berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pekerjaan itu sendiri mengandung 

pengertian sesuatu yang dilakukan unyuk (diperbuat) untuk mencari nafkah 

(Harianto, 2016:210-211). 

b. Adanya Upah 
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Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas 

suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Piyoto, 2010:7). 

c. Adanya Perintah 

Perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan kewajiban pekerja 

untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha (Piyoto, 2010:8). 

Sehingga manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha 

adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan (Husni, 2015:64).  

 

b. Dalam Waktu 

Melakukan hubungan kerja harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Dengan kata 

lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya, "buruh tidak boleh bekerja dalam waktu 

yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan juga pelaksanaan 

pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 

(Muanam dan Ronald, 2019:49-50). 

 

2.3.2.4. Pengertian Perusahaan 

Pengertian perusahaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan adalah: 

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja 

dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, 
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persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang 

mempekerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

apapun; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjaan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 

(Pasal 1 angka 6) (Husni, 2015:48-49). 

Unsur-Unsur Perusahaan, antara lain: 

1. Adanya kegiatan terus menerus dan tetap. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga) 

2. Terang-terangan 

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan image yang kurang baik dari perusahaan, 

disamping itu juga untuk menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dalam 

kepentingan publikasi, promosi, dan perzinaan. 

3. Diadakan Pembukuan  

Hal ini dimaksud untuk transportasi keuangan (intern) dan dalam hal 

pemungutan pajak (ekstern). 

4. Dengan tujuan mencari keuntungan 

Hal ini adalah target utama suatu perusahaan 

5. Ada bentuk usaha yang jelas 

Perusahaan tessebut apakah dijalankan oleh orang perseorangan atau dengan 

badan usaha dan apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum (Raharjo, 2009:3). 
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2.3.3. Tinjauan Umum Upah 

Pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan 

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam 

maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Irsan, 

2016:189). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jumlah penerimaan atau 

pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan 

dan minumam, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari 

tua. Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau 

dipandang melakukan pekerjaan (Irsan, 2016:190). 
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Penetaan upah oleh pengusaha tidak dapat ditentukan secara sepihak, tetapi harus 

mengikuti ketentuan-ketentuan dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini diatur pada Pasal 90 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003, sehingga 

pengusaha tidak dapat membayarkan upah lebih rendah dari dari ketentuan upah 

minimum yang ditetapkan. Jika pengusaha tetap membayarkan upah di bawah ketentuan 

upa minimum, kesepakatan mengenai upah tersebut menjadi batal demi hukum dan 

sebagai akibatnya, pengusaha wajb untuk membayar upah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Sembiring, 2016:62-63). 

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 

ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib 

melaksakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 

ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 

hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (Wijayanti, 2014:107-108). 

 

2.3.3.1. Kebijakan Pengupahan 

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu 

hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama 

dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena 

itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai 

kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Husni, 2015:142-143). 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur 

dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu: 

a. upah minimum 

b. Upah kerja lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya 

e. Upah menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah 

g. Denda dan pemotongan upah 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i. Struktur dan sekala pengupahan yang proporsional 

j. Upauntuk pembayaran pesangon; dan 

k. Upah untu penghitungan pajak penghasilan. (Wijayanti, 2009:108-109). 

 

2.3.3.2. Komponen Upah 

Berdasarkan Surat Edaran Menaker No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan 

Komponen Upah dn Pendapatan non upah, maka yang termasuk ke dalam komponen 

upah sebagai berikut: 
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1. Upah Pokok 

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut 

tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian (Husni, 

2015:145). 

2. Tunjangan Tetap 

Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta 

dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan upah pokok, seperti tunjangan 

istri; tunjangan anak; tunjangan perumahan; tunjangan kematian; tunjangan daerah; 

dan lain-lain) (Sembiring, 2016:66-67). 

3. Tunjangan Tidak Tetap 

Tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran yang secara langsung atau 

tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk 

pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama 

dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi yang di 

dasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan 

tidak tetap jika tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian 

tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan) (Rusli, 2011:97). 
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2.3.3.3. Penetapan Upah 

Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil 

a. Upah Berdasarkan Satuan waktu 

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

Dalam hal ini upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari sebagai berikut: 

1) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan 

dibagi 25; atau 

2) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan 

dibagi 21. 

Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu dilakukan dengan berpedoman 

pada struktur dan skala upah (Talaumbanua, 2019:25). Struktur dan skala upah yang 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 wajib diberitahukan 

kepada seluruh pekerja/buruh, dan harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat 

permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan atau pada saat 

pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja sama. 

b. Upah Berdasarkan Satuan Hasil 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015, penetapan upah 

berdasarakan satuan hasil disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati 

antara pengusaha dan pekerja/buruh. Penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil 

sudah ditentukan ke dalam ketentuan dengan upah rata-rata tiga bulan terakhir yang 

diterima oleh pekerja/buruh. Selain itu pengusaha juga wajib membayar upah pada 

waktu yang telah dijanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh sesuai kesepakatan. 
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Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 

seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali, kecuali abila perjanjian 

kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 78 

tahun 2015). Cara pembayaran upah menurut  ketentuan ini dapat dilakukan secara 

langsung atau melalui bank. Jika upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus 

sudah dapat diuangkan oleh pekeja/buruh pada tanggal pembayaran yang disepakati 

kedua pihak (Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015). 

 

2.3.3.4. Upah Minimum 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

lingkungan usaha atau kerjanya (Bahri, 2020:42). Upah minimum merupakan upah 

bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum 

menjadi patokan pengusaha dalam pemberian gaji. Misalnya upah minimum Rp. 

1.000.000,- maka pengusaha memberikan upah kepada pekerja setiap bulan minimum 

Rp. 1.000.000,- (tidak boleh lebih rendah dari nilai ini) (Nurachmad, 2009:35). Apabila 

merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 

Definisi tunjangan tetap di sini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara 

teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja. (Yossy & 

Ronnie, 2016:18). 

Pemerintah dalam hal ini adalah gubernur dengan memperhatikan rekomendasi 

dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, menetapkan upah minimum 
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berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi (Rusli, 2011:91). Ketetapan yang dikeluarkan pemerintah 

mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya, 

yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja/buruh 

yang mempunyai masa kerja 0 - 1 (satu) tahun, agar memperoleh upah serendah-

rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan hidup minimum (Soedarjadi, 2008:76). 

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 

huruf a terdiri atas: 

a. Upah minimum Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota; 

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta 

pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk Kabupaten/Kota, 

Provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh lebih rendah dari upah 

minimum regional daerah yang bersangkutan (Rusli, 2011:92). Upah minimum 

Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota. 

Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya 

harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan 

setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari 

sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu 1 Januari.(Yossy & Ronnie, 2016:19). 

Pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh dibawah standar upah minimum. 

Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 
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tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat juta rupiah) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 185 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 (Irsan, 2016:198). 

2.3.3.5.  Pedoman Penetapan Upah Minimum 

 Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh, sehingga upah 

harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Berbagai kebijakan 

mengenai upah telah ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 

pekerja/buruh. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

lingkungan usaha atau kerjanya. (Santoso & Ronni, 2016:17). 

 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 bahwa: “Upah minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh 

gubernur sebagai jaring pengaman.” 

 Dengan demikian jelas bahwa tunjangan-tunjangan yang bersifat tidak tetap tidak 

boleh dimasukkan ke dalam upah minimum. Dalam Pasal 2 Upah minimum dibagi 

menjadi: 

a. Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh 

kabupaten/kota di satu propinsi 

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di 

daerah kabupaten/kota 

c. Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) adalah upah minimum yang berlaku 

secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu propinsi 
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d. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang berlaku secara sektoral di 

daerah kabupaten/kota. 

Penetapan UMPS dan UMSK mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor : PER-01/MEN/1999. Dalam Pasal 5 menetapkan: 

- UMSP harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMP, dan 

- UMSK harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari UMK (Perpustakan Nasional: 

Katalog Dalam Terbitan, 2007: 184). 

Penetapan upah minimum di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

PER-01/MEN/1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP-226/MEN/2000. Penetapan upah minimum diatur sebagai berikut: 

a. Gubernur menatapkam besarnya UMP atau UMK 

b. UMK harus lebih besar nilainya dari UMP 

c. Gubernur juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK atas dasar kesepakatan 

organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh 

d. Ketetapan UMP selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah 

minimum sedangkan untuk UMK selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal 

berlakunya upah minimum.  

e. UMP dan UMK ditetapkan berlaku 1 Januari setiap tahunnya. 

f. Peninjauan terhadap UMP dan UMK diadakan 1 tahun sekali 

g. Dalam menetapkan UMP dan UMK berdasarkan usulan dari komisi penelitian 

pengupahan dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan daerah dan komisi 

pengupahan tersebut dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu. 
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h. Hasil kesepakatan disampaikan kepada Gubernur melalui kepala kantor wilayah 

departemen tenaga kerja/instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang 

ketenagakerjaan di provinsi. 

Dewan pengupahan yang terdiri dari dewan pengupahan nasional, provinsi dan 

kab/kota dibentuk untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan 

pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem 

pengupahan nasional. Keanggotaannya terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, 

Serikat pekerja/Serikat buruh, perguruan-perguruan tinggi dan pakar. 

2.3.3.6. Pelaksanaan Upah Minimum 

Dengan telah ditetapkannya upah minimum dan masa berlakunya diberlakukan, 

maka perusahaan wajib melaksanakan ketentuan upah minimum tersebut. Akan tetapi 

apabila suatu perusahaan tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat 

mengajukan penangguhan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 

Dalam melaksakan upah minimum berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum; 

b. bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, dan dalam keadaan masa percobaan, 

upah diberikan serendah-rendahnya sebesar upah minimum; 

c. upah minimum harga berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 

1 (satu) tahun; 

d. peninjauan besarnya upah pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) 

tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan 

pengusaha; 
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e. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang 

berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah; 

f. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari 

upah minimum yang berlaku dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB); 

g. bagi pekerja dengan sistem borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksakan 

1 (satu) bulan atau lebih upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah 

minimum di perusahaan yang bersangkutan; 

h. upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan 

jumlah kehadiran dengan perhitungan upah sehari:  

1. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, 

upah 1 (satu) bulan dibagi 25 (dua puluh lima) 

2. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah 

bulanan dibagi 21 (dua puluh satu) (Soedarjadi, 2008:78-79). 

 

2.3.3.7. Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi 

pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan 

(Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nmor 13 Tahun 2003). Penangguhan 

pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu, dimaksudkan untuk 

membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku 

dalam kurun waktu tertentu. Apabila penagguhan itu berakhir maka perusahaan yang 
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bersangkutan wajib melaksakan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan 

penagguhan (Irsan, 2016:198).  

Penangguhan pelaksanaan upah minimum tidak dapat dilakukan secara sepihak 

oleh pengusaha, sebab pengusaha harus mengajukan permohonan terlebih dahulu 

(Sembiring, 2016:63). Berdasarkan Kepmen 231/2003 permohonan penangguhan 

pelaksanaan upah minimum tersebut diajukan pengusaha kepada Gubernur melalui 

instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 

(sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum (Trijono, 2014:76). Menurut 

Rachmat Trijono (2014) mengatakan bahwa Permohonan penangguhan dibuat 

berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh secara tertulis.  

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan: 

a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh atau 

pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan; 

b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta 

penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir; 

c. Salinan akte pendirian perusahaan; 

d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh; 

e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum; 

f. Perkembangan produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang 

(Trijono, 2014:77). 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berfikir 

 

Undang-Undang Dasar 1945 

UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. 

SK Gubernur Jateng No. 56/68 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum 

Masalah :  

1. Bagaimana Pola pengawasan 

yang dilakukan oleh Satwasker 

Semarang terhadap perusahaan 

yang tidak melaksanakan upah 

minimum di Wilayah Kabupaten 

Demak? 

2. Bagaimana kendala yang 

dihadapi oleh Satwasker 

Semarang dalam melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan 

yang tidak melaksanakan upah 

minimum di Wilayah Kabupaten 

Demak? 

 

Metode Penelitian :  

1. Menggunakan 

metode empiris. 

Yuridis Sosiologis 

dengan teknik 

pengumpulan data 

(Wawancara, 

Observasi dan studi 

dokumen) 

2. Para Pihak 

- Satuan 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

- Perusahaan yang 

tidak 

melaksanakan 

Upah Minimum 

- Pekerja/buruh 

 

 

 Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Wilayah Semarang terhadap perusahaan di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan 

pemberian upah minimum Kabupaten Demak. 

 

 

 

 

 

 

 

Teori : 

Sistem Hukum 

Teori : 

Pengawasan 

 

 

 

 

 

Proses Pengawasan 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pelaporan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang Pola Pengawasan Terhadap 

Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Upah Minimum Oleh Satuan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Di Wilayah Kabupaten Demak, maka dapat disimpulan sebagai berikut: 

1. Pola pengawasan yang dilakukan oleh Satwasker di wilayah Kabupaten Demak terhadap 

perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum, dapat dilakukan melalui tata cara 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasannya harus 

membuat rencana kerja. Kemudian akan diterbitkan surat perintah pengawasan dari 

Kepala Satwasker Wilayah Semarang. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam 

melaksanakan pengawasannya terlebih dahulu harus membuat rencana kerja. 

Kemudian akan diterbitkan surat perintah tugas pengawasan dari Kepala Satwasker 

Wilayah Semarang. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

Pembinaan : kegiatan pembinaan dilakukan oleh Satwasker Wilayah Semarang 

dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pengusaha dan serikat 

pekerja/buruh mengenai informasi yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan. 
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Pemeriksaan : kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Satwasker Wilayah Semarang 

dengan datang ke tempat kerja dan melakukan pengecekan dokumen perusahaan, 

seperti izin, buku upah, dan lain-lain. Apabila terbukti melakukan pelanggaran upah 

minimum akan diterbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan. 

Pengujian : kegiatan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan 

norma  kerja, meliputi: waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan, dan lain-lain. 

Hasil pengujian norma kerja dijadikan sebagai acuan dalam pemenuhan hak 

pekerja/buruh.  

c. Laporan 

Laporan pengawasan dibuat setelah pengawas melakukan pembinaan, pemeriksaan, 

pengujian maupun penyidikan. Laporan terdiri atas laporan pengawasan 

ketenagakerjaan dan laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan yang disusun 

oleh pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau 

sewaktu-waktu diperlukan 

2. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Satwasker dalam melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum di wilayah kabupaten 

Demak ada 3 (tiga), antara lain: 

a. . Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan 

Beralihnya kewenangan penyelenggaraan pengawasan berdampak pada pengurangan 

jumlah pegawai pengawas. Semula pegawai pengawas berjumlah 585 sekarang 

menjadi 154 pengawas terbagi dalam 6 unit kerja Satwasker. Upaya yang dilakukan 

dengan membuat sistem pengawasan dengan skala prioritas. 
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b. Pengaduan pekerja 

Keterlibatan pekerja dalam pengaduan atau laporan terhadap perusahaan yang 

melanggar masih sangat minim. Tahun 2019 Satwasker Wilayah Semarang hanya 

menerima 4 pengaduan dari kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan pekerja 

takut mengadukan pengusaha yang memberikan upah tidak sesuai UMK. Upaya yang 

dapat dilakukan pengaduan/laporan melalui media sosial dengan lapor gubernur atau 

lapor bupati agar diteruskan ke pengawasan. 

c. Pemahaman dan Kesadaran  Para Pihak 

Kewajiban pengusaha memberikan upah sesuai dengan upah minimum dan pekerja 

berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum. Tetapi masih banyak 

pengusaha yang belum mempunyai pemahaman dan kesadaran hukum untuk 

mewujudkan pelaksanaan pemberian upah minimum. Disisi lain pekerja juga tidak 

melakukan penolakan apabila diberikan upah tidak sesuai dengan UMK sebab tidak 

seimbangnya lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Upaya yang dilakukan 

Satwasker yaitu dengan melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya 

pelanggaran ketenagakerjaan.  

 

5.2. Saran 

Satwasker wilayah Semarang hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan-

perusahaan kecil mengenai penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 

sebab perusahan-perusahaan kecil cenderung lebih sering terjadi pelangaran-pelanggaran 

ketenagakerjaan. Khususnya dalam pemberian upah minimum kab/kota (UMK) kepada 

pekerja. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan perusahaan dapat memenuhi 
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kewajibannya untuk memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satwasker 

wilayah Semarang juga harus mengajukan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

Sebab jumlah pegawai pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. 

Sehingga dengan ditambahnya jumlah pegawai pengawas, pengawasan akan menjadi lebih 

efektif. Selain itu pengusaha juga harus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam memberikan 

upah minimum kepada para pekerjanya. Para pekerja juga seharusnya dapat melakukan 

penolakkan apabila diberikan upah tidak sesuai dengan upah minimum. Sebab upah 

minimum merupakan hak normatif yang diberikan pengusaha kepada pekerja. 
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