
BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Lampung Selatan

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya

dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang

Dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian Daerah di

Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang serta memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan

Hak-hak Asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, lahirlah

Undang- undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang

Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang pada hekekatnya adalah Undang-

undang Pemerintah di Daerah yang pertama. Isinya antara lain

mengembalikan kekuasaan Pemerintahan di Daerah kepada aparatur

berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu, untuk menegakkan

Pemerintahan di Daerah yang rasional dengan mengikut sertakan wakil-wakil

rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya disusul dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948

tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam wilayah Republik Indonesia

yang susunan tingkatannya sebagai berikut:

1. Propinsi Daerah Tingkat I

2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II
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3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, maka lahirlah

Propinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950,

yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah

untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka

keluarlah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950

tentang Pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera

Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian otonomi

kepada Daerah bawahannya, diatur selanjutnya dengan Undang-undang

Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 Kabupaten,

diantaranya Kabupaten Lampung Selatan beserta DPRD-nya dan 7 (tujuh)

buah Dinas otonom. Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur

Pemerintahan Kabupaten, lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1948.

Hanya dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1957 dikenal dengan sistem

otonomi riil yaitu pemberian otonomi termasuk medebewind.

Kemudian untuk lebih sempurnanya sistem Pemerintahan Daerah,

lahirlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif daripada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945
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2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

4. Penpres Nomor 6 Tahun 1959

5. Penpres Nomor 5 Tahun 1960.

Selanjutnya, karena Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dimaksud

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

di Daerah, yang sifatnya lebih luas dari Undang-undang Nomor 18 Tahun

1965. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang Pemerintahan saja,

tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertikal (aparat pusat di

daerah) yang diatur pula di dalamnya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diperkuat dengan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang

kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008.

Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa

prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi

otonomi nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi

kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan

kesatuan bangsa.
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B. Visi dan Misi Lampung Selatan

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang maju dan sejahtera

berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Misi Lampung Selatan

1. Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung

pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan

sosial;

2. Menikatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan;

4. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia;

5. Miningkatkan pelestarian SDA dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang

demokratis;

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan, dan

bertatakelola yang baik.

C. Sejarah Berdirinya Disnaker Trans

1. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2001. UU No. 34 Tahun

2001 KANDEP 2001 LAMPUNG SELATAN

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2002

3. Dinas sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2008
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4. Dan pada tahun 2015 menjadi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi atau

DISNAKER TRANS.

Sejarah DISNAKERTRANS  ini berhubungan erat dengan berdrinya

Dewan Pengupahan yang terdapat dikabuten Lampung Selatan karena Dewan

Pengupahan terbentuk didalam DIANAKERTRANS Lampung selatan.

Dewan Pengupahan terbentuk dari adanya perwakilan dari APINDO,

Perwakilan Serikat Pekerja, Dan Dinas Instansi Pemerintahan (Departemen

Tenaga Kerja, Deprtemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen

Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen

Perhubungan, Departemen Pertambangan, Departemen Pekerja Umum,

Departemen Dalam Negeri, BPS, Bank Sentral, dan Bappenas).

Dewan pengupahan berkedudukan dibawah Gubernur dan bertanggung

jawab kepada tenaga kerja, Dewan Pengupahan bertugas memberikan

rekomendasi dan pertimbangan kepada MENAKER tentang kebijakan dan

prinsip-prinsip pengupahan didaerah untuk jangka waktu yang pendek

ataupun panjang, dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial,

tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi secara luas.

Unsur-unsur Dewan Pengupahan terdiri dari wakil-wakil kantor

wilayah dan Dinas Tenga Kerja, Pemerintah Daerah, BPS, Dinas

Perindustrian, Kantor Pajak, Wakil Pengusaha, Dan Wakil Buruh. Pada

tingkat nasional lembaga ini disebut Dewan Pengupahan Nasional

(DEPENAS), untuk Propinsi bernama Dewan Pengupaha Propinsi

(Depeprov), dan untuk Kabupaten/Dewan Pengupahan kota
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(Depekab/Depeko). Yang nantinya lembaga inilah yang akan memberikan

saran dan pertimbangan pada pemerintah mengenai kebijakan upah.

1. Tujuan Dewan Pengupahan

Salah satu tujuan dari dewan pengupahan yaitu untuk menetapkan

kebijakan upah minimum dimana penetapan upah minimum adalah jaring

pengamanan (Sosial Safety Net) dimaksudkan agar upah tidak terus

merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangan pasar kerja

(Disequilibrium Labour Market). Juga untuk menjaga agar tingkat upah

pekerja pada level bawah tidak jatuh ketingkat yang sangat rendah karena

rendahnya posisi tawar tenaga kerja dipasar tenaga kerja. Agar pekerja

pada level bawah tersebut masih dapat hidup wajar dan terpenuhi

kebutuhan gizinya, maka dalam penetapan upah minimum

mempertimbangkan standar  kehidupan pekerja.

Kebijakan upah minimum sebagaimana diatur dalam UU No 13

tahun 2013 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Program penacapaian upah inimum terhadap Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) menunjukan perbaikan nyata. Hal ini dimaksudkan

bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup akan dicapai secara bertahap.

Penetapan upah minimum dipandang perlu sebagai salah satu

perlindungan upah, dengan tujuan1:

1Imam Soepomo. Pengantar Hukum Ekonomi Perburuhan, Jakarta: Djambatan,1999



62

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama

pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyababkan

pekerja menerima upah dibawah tingkat kelayakan.

2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang

memanfaatkan kondisi pasar akumulasi keuntungannya.

3. Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah.

4. Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui

pemenuhan kebutuhan dasar pekerja.

2. Tugas Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan bertugas untuk memberikan saran dan

pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum

Kabupaten. Dalam penetapan upah minimum Kabupaten  Dewan

Pengupahan menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

berdasarkan peraturan menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor

PER.10/MEN/VII/2012.Diamana Kebutuhan Hidup Layak merupakan

standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang pekerja/buruh

lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial

untuk kebutuhan satu bulan.Selain itu berpegang pada UU Nomor 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sebelum menetapkan upah minimu Dewan Pengupahan melakukan

survey lapangan, dimana survey dilakukan di pasar tradisional2.Bukan

pasar induk, swalayan atau pasar yang sejenisnya.

2 Noviana Susanti, wawancara dengan kasi hubungan industrial, Lampung Selatan, 03
Agustus 2016
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Untuk jenis kebutuhan tertentu, survey harga dapat dilakukan di

tempat lain ditempat jenis kebutuhan tersebut berada/dijual. Kriteria pasar

tradisioanl tempat survey harga:

1. Bangunan fisik pasar relatif besar

2. Terletak pada daerah yang biasa dikunjungi pekerja/buruh

3. Komoditas yang dijual beragam

4. Banyak pembeli

5. Waktu keramaian belanja relatif panjang.

Adapun survey yang dapat dilakukan dalam di bukan pasar

tradisional adalah sebagai berikut:

1. Listrik: yang disurvey adalah nilai rekening listrik tempat tinggal

pekerja berupa satu kamar sederhana yang memakai daya listrik

sebesar 900 watt

2. Air: survey dilakukan di PDAM, tarif rumah tangga yang

mengkonsumsi air bersih sebanyak 2.000 liter per bulan

3. Transport: tarif angkutan dalam kota pulang pergi didaerah yang

bersangkutan

4. Harga tiket rekreasi

5. Potong rambut: ditukang cukur untuk pria dan salon untuk wanita

6. Sewa kamar.

Survey dilakukan setiap minggu pertama pada tiap bulannya,

waktu survey ditetapakan sedemikian rupa sehingga tidak terpengaruh

oleh fluktuasi akibat perubahan kondisi pasar, misalnya antara lain

saat menjelang bulan puasa dan hari raya keagamaan.
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Adapun responden yang akan dipilih dalam survey adalah

pedagang yang menjual barang-barang secara eceran. Untuk jenis-jenis

barang tertentu, dimungkinkan memilih responden yang tidak berlokasi

dipasar tradisioanal seperti, meja/kursi, tempat tidur, kasur, dan lain-

lain.Penyedia jasa seperti tukang cukur/ salon, listrik, air, dan angkutan

umum.

Pemilihan responden perlu memperhatikan kondisi sebagai berikut:

1. Apakah yang bersangkutan berdagang pada tempat yang

tetap/permanen/tidak berpindah-pindah

2. Apakah yang bersangkutan menjual harga barang secara eceran

3. Apakah yang bersangkutan mudah diwawancarai, jujur, dan

4. Responden harus tetap/tidak berganti-ganti

Metode survey harga juga dilakukan, data harga barang dan jasa

diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah-olah petugas

survey membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya

(harus dilakukan tawar menawar).

Setelah survey dilakukan tahap terakhir adalah pelaporan, dewan

pengupahan kabupaten/kota atau bapak/ibu menyampaikan hasil survey

lapangan berupa form isian KHL, kepada dewan pengupahan kabupaten

setiap bulan.Dewan Pengupahan menyampaikan rekapitulasi nilai KHL,

seluruh Kabupaten/Kota.
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Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kabupaten

dapat bekerja sama dengan instansi pemerintahan maupun swasta dan

pihak terkait yang terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha,

Serikat Pekerja/Buruh, Pergururan Tinggi atau dan pakar.

D. Mekanisme Penetapan Kebijkan UMK

Mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten yaitu gubernur

menetapkan upah berdasarkan usulan dari komisi penelitian pengupahan

jaminan sosiak ketenagakerjaan daerah.Penetapan Upah Minimum

Kabupaten/Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.Peninjauan

besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

diadakan satu tahun sekali.

Penetapan Upah Minimum sejak tahun 2006 diarahkan pada

pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mempergunakan komponen

sesuai Perturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-

17/MEN/VII/2005, dengan berlakunya peraturan tersebut maka besarnya upah

minimum ditijau dalam waktu setiap tahun. Oleh karena itu penetapan upah

minimum yang diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam penetapan Upah minimum Dewan Pengupahan akan melihat

nilai KHL terendah .dan untuk Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari hasil

survey yang dilakukan pada tahun 2016 maka nilai KHL disetiap kabupaten

yang ada di provinsi yaitu:
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Tabel 1

No Nama Kabupaten/Kota Nilai KHL

1 Bandar Lampung Rp. 1.770.139

2 Metro Rp. 1.513.000

3 Lampung Selatan Rp. 1.687.086

4 Lampung Tengah Rp. 1.442.898

5 Lampung utara Rp. 1.614.806

6 Lampung barat Rp. 1.549.238

7 Pesisir barat Rp. 1.613.335

8 Way kanan Rp. 1.771.030

9 Pesawaran Rp. 1.654.327

10 Tanggamus Rp. 1.467.047

11 Tulang bawang Rp. 1.609.250

12 Pringsewu Rp. 1.637.579

13 Mesuji Rp. 1.767.552

14 Lampung timur Rp. 1.570.375

15 Tulang bawang Rp. 1.509.017

Seperti yang tercantum ditabel atas maka dapat dilihat bahwa nilai

KHL yang paling rendah adalah

Setelah upah minimum ditetapkan oleh pemerintah maka dalam

pemberlakuan upah diperusahaan-perusahaan masih diadakan perundingan

antara Serikat Pekerja/Buruh untuk menentukan besarnya upah bagi

pekerja dan buruh sesuai tingkatan masa kerja dan jabatannya.Perundingan

penetapan upah diawali dengan penetapan upah terendah yaitu upah bagi

pekerja/buruh diperusahaan yang mempunyai golongan terendah atau

masa kerja kurang dari satu tahun yaitu sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.



67

Setelah upah terendah ditetapkan maka selanjutnya perundingan

menentukan berapa upah diatas upah terendah atau istilahnya upah

sundulan akibat ditetapkannya upah minimum.Dalam kaitannya dengan

hal ini, maka diperusahaan baik perusahaan kecil maupun besar perlu

membuat suatu struktur penggajian.Struktur penggajian diperusahaan

terdiri dari spektrum atau jajaran gaji untuk pekerjaan satu-satu atau

kelompok pekerjaan.Suatu bentuk struktur berguna bahkan untuk

menempatkan pekerjaan dalam berbagai golongan, untuk menentukan

gaji/upah perekrutan, kenaikan gaji/upah, dan barangkali yang paling

penting menangani masalah penggajian yang tidak rata atau adil.

Adapun mekanisme penatapan Upah Minimum Kabupaten adalah

sebagai berikut:3

1. Dewan pengupahan Propinsi dan atau dewan pengupahan

Kabupaten/kota

melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:

a. homogenitas perusahaan;

b. jumlah perusahaan;

c. jumlah tenaga kerja;

d. devisa yang dihasilkan;

e. nilai tambah yang dihasilkan;

f. kemampuan perusahaan;

g. asosiasi perusahaan;

h. serikat pekerja terkait;

3Noviana Susanti, Wawancara dengan seksi Hubungan Industri Dewan Pengupahan
Kabupaten Lampung Selatan, 04 Agustus 2016
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2. Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya Dewan pengupahan

menentukansektor dan sub-sektor unggulan yang selanjutnya di

sampaikan kepadamasing-masing asosiasi perusahaan dan serikat

pekerja. Setelah dewan pengupahan menetapkan sektor/sub-sektor

yang memenuhisyarat dan mampu, maka hasil penetapan di sampaikan

kepada  asosisasiperusahaan dan serikat buruh/serikat pekerja di sektor

tersebut untuk melakukan perundingan menetapkan upah minimum di

sektor yangbersangkutan.

3. Apabila di sektor tersebut belum memiliki asosiasi perusahaan,

makaperundingan dan kesepakatan dilakukan oleh perusahaan di

sektor/subsektortersebut bersama APINDO dengan Serikat

Buruh/Serikat Pekerja di sektoryang sama.

4. Hasil kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat

buruhkemudian di sampaikan kepada Dewan Pengupahan yang

selanjutnyamenyampaikan usulan penetapan upah minimum sektoral

tersebut kepadaGubernur untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum

Sektoral.

5. Penetapan upah minimum sektoral propinsi (UMSP) harus lebih

besarsekurang-kurangnya 5% dari upah minimum propinsi (UMP).

Begitu jugapenetapan upah minimum sektoral kabupaten harus lebih

besar sekurang-kurangnya5% dari dari upah minimum kabupaten

(UMK). Hal ini sebagaidiatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun

1995 Kepmenakertrans No.226/MEN/2000.
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6. Tim survey tersebut kemudian melakukan survey harga berdasarkan

komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja lajang sebagaimana

tercantum dalam lampiran Permenakertrans No. 13 tahun 2012.

a. Survey dilakukan setiap  kali dalam setahun sesuai dengan

jatuhnya bulan ramadhan dan lebaran.

b. Berdasrkan hasil survey harga tersebut, dewan pengupahan setelah

mempertimbangkan faktor lainya seperti produktifitas,

pertumbuhan Ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu

(marginal), kemudian menyampaikan nilai KHL dan besaran nilai

Upah Minimum kepada Gubernur. Berdasarkan rekomendasi dari

Dewan Pengupahan tersebut, kemudian Gubernur menetapkan

besaran nilai Upah Minimum.

c. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan setiap 60 hari sebelum

tanggal berlakunya yaitu tanggal 1 Januari.

Adapun komponen-komponen Kebutuhan Hidup Layak yang

disurvey oleh Dewan Pengupahan Kabupaten yaitu mengikuti Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.13/MEN/VII/2012,

tentang komponen-komponen dan pelaksanaan tahapan Kebutuhan Hidup

Layak yakni:

No Kelompok Komponen Jenis Kebutuhan

1 Makan dan Minum 11 jenis

2 Sandang 13 jenis

3 Perumahan dan Fasilitas 26 jenis

4 Pendidikan 2 jenis
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5 Kesehatan 5 jenis

6 Transportasi 1 jenis

7 Rekreasi dan Tabungan 2 jenis

Jumlah 60 jenis

Sumber: DISNAKERTANS

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa nilai KHL yang diambil

adalah nilai KHL yang terendah dipropinsi Lampung adalah Lampung

Tengah.

Kebijakan pengupahan di Indinesia lebih kepada perpaduan

konsep-konsep pengupahan tersebut. Ini disebabkan kompleksitas

permasalahan pengupahan, seperti adanya tingkat upah yang masih berada

dibawah standar kebutuhan fisik minimum.

Menurut peratuaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7

Tahun 2003 tentang  Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum

yaitu:4

a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak

(KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan

Ekonomi.

b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada

pencapaian KHL.

c. Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada

periode yang sama.

4Peraturan Menteri No. 4, Thn. 2014. Diakses pada http://www.jdih.depnakertrans.go.id
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d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pad ayat (2) gubernur

menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan

pencapaian KHL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan

kondisi kemampuan dunia usaha.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meneyebutkan

bahwa peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan upah minimum

kabupaten/kota diadakan satu tahun sekali.5: 560/5796/III.05/2015 tanggal

28 Desember 2015 perihal permohona penerbitan Surat Keputusan (SK)

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan Tahun 2016. Bahwa

dalam mendorong peningkatan pekerja dalam pelaksanaan proses produksi

serta peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui

mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten. Dan dalam

pelaksanaanya harus memeperhatikan kondisi daerah, kemampuan

perusahaan yang mengacu pada kebutuhan hidup layak..

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan

oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada

pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Dalam surat kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi

Lampung Nomor

Upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja

nol (0) sampai dengan satu (1) tahun. Perkembangan penetapan upah

minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada

pekerja/buruh. Namun pada saat ini penetapann upah minimum masih

5Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 13 Thn 2003, Pasal 1 ayat 3
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dibawah pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) karena penetapannya

dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keseimbangan perusahaan.

Variabel-variabel tambahan dalam hal pertimbangan penetapan

upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen,

kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada

umumnya didaerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan

Ekonomi dan pendapatan perkapita, produktovitas tenaga kerja, dan usaha

marginal, dikarenakan selain variabel tersebut merupakan indikator

pertumbuhan Ekonomi, juga merupakan turunan dari standar yang

diberlakukan oleh International Labour Organization.6

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan UMK

a. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak adalah dasar dalam penetapan upah

minimum. Komponen kebutuhan hidup layak merupakan

komponen-komponen pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang

dibutuhkan oleh seorang pekerja selama satu bulan.7 Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan

tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang

dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori perhari dan pelaksanaan

tahapan pencapaian tersebut terdiri dari 60 items.

b. Produktifitas Makro

Sesuai dengan Permenakertarans No. Per-17/MEN/VII/2005

pasal 4 ayat (6) adalah perbandingan antara jumlah produk domestik

6Penentuan Kebijakan Pengupahan, di akses: http:// wongdesmiwati. Word press.com, 26-
05-2016

7Kebutuhan Hidup Layak KHL, diakses: http://Gaji-Minimum/komponen-khl.
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regional bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode

yang sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai PDRB

adalah merupakan hasil dari seluruh tenaga kerja yang melakukan

proses produksi pada waktu itu. Sehingga nilai yang diperoleh

merupakan nilai hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan

perekonomian yang ada disuatu daerah yang di data oleh Badan

Pusat Statistik (BPS). Nilai yang didata secara time

seriesdibandingkan dengan data perumbuhan tenaga kerja akan dapat

membantu memprediksi perluasan kesempatan tenaga kerja.8

Manfaat peningkatan produktivitas makro adalah,9

1) Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang menunjang

terwujudnya kemakmuran sehingga:

a) Meningkatkan standar hidup dan martabat bangsa,

b) Memperkokoh eksistensi dan potensi bangsa yang berarti

memantapkan ketahanan nasional.

2) Dapat meningkatakan kemampuan bersaing secara nasioanal

sehingga menambah penadapatan negara, mendorong

pemerintah untuk mengadakan investasi baru, dan memperluas

kesempatan kerja.

3) Sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijakan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

c. Pertumbuhan ekonomi

8Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia:
2003 hlm. 67

9Ibid.hlm. 69
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Pertumbuhan Ekonomi merupakan hasil perhitungan

agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada dan didata oleh

BPS dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara makro

sering dikaitkan bahwa apabila terjadi pertumbuhan Ekonomi

maka kerja merupakan unsur dari masyarakat sehingga apabila

terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi penambahan

income dan penambahan income bagi masyarakat pekerja dapat

juga dikatakan sebagai pertambahan upah atau kenaikan upah.10

Disisi pendekatan ini maka apabila ada pertumbuhan Ekonomi

maka harus ada kenaikan upah karena pembentukan Ekonomi

dipengaruhi oleh adanya kenaikan upah.

d. Usaha yang paling tidak mampu

Negara Indonesia merupakan negara yang labour surplus,

maka pemerintah berupaya untuk mendorong perluasan

kesempatan dan pertambahan tenaga kerja. Karena tingginya

pengangguran maka hal ini akan memepengaruhi kondisi syarat-

syarat kerja. Sepanjang tingkat pengangguran tingkat tinggi maka

akan sulit dilakukan perbaikan syarat-syarat kerja termasuk

perbaikan upah dalam melaksanakan hubungan kerja. Demikian

hal nya dengan usaha yang paling tidak mampu (marginal) usaha

digolongkan dengan sektor formal. Usaha sektor informal ini

10Hardijan Rusli, Hukum Tenaga Kerjaan Cet-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014 hlm.
205
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sering juga disebut sebagai kitab pengaman perekonomian karena

mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sulit.11

e. Kondisi pasar tenaga kerja

Kondisi pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, dimana

pencarian kerja (penawaran tenaga kerja) jauh lebih besar dari

lowongan kerja (permintaan tenaga kerja) maka seperti yang

disebutkan diatas akan sulit memperbaiki syarat-syarat perbaikan

kerja. Maka dalam kondisi ini diperlukan penetapan upah

minimum.12

2. Mekanisme penetapan kebutuhan hidup layak

1. APINDO

Organisasi pengusaha indonesia yang bersifat demokratis,

bebas mandiri dn bertanggung jawab yang secara khusus

menangani bidang industrial, ketenagakerjaan, investasi dan

kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka

mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis,

dinamis, dan berkeadilan. Asosiasi pengusaha indonesia yang pada

pembentukannya tanggal 31 januari 1952 di jakarta bernama

yayasan badab permusyawaratan urusan sosial ekonomi pengusaha

di indonesia disingkat dengan PUSPI yakni perwujudan semangat

cita-cita luhur kemerdekaan bangsa indonesia dimana tiap-tiap

11Ibid.hlm.. 206
12Ibid. hlm. 208
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warga negara memperoleh hak atas pekerjaannya demi kehidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

Mekanisme penetapan kebutuhan hidup layak adalah

sebagai berikut:

a. Menghitung rata-rata 3 responden. Harga rata-rata adalah

jumlah harga tiap responden kemudian dibagi 3

b. Penyesuaian satuan (konversi)

c. Menghitung harga rata-rata kebutuhan pria dan wanita

d. Menghitung harga barang yang bervarian

e. Memindahkan data yang sudah diolah kedalam form isian KHL

f. Menghitung jumlah nilai setiap komponen KHL

g. Menghitung nilai KHL

h. Menghitung rata-rata nilai khl dari tiga lokasi pasar survey

harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran

nilai khl dalam rangka persiapan perumusan usulan upah

minimum, karena nilai khl merupakan dasar pertimbangan

utama dalam perumusan penetapan upah minimum.

2. Serikat pekerja seluruh indonesia (SPSI)

Adalah organisasi yang berbentuk fedarasi berdasarkan

lapangan pekerjaan pada industri barang dan jasa yang sejenis,

yang bersifat demokratis, indepent, profesional, fungsional, bebas

dan bertanggung jawab.Organisasi ini bertujuan untuk turut serta

aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi

kemerdekaan 17 Agustus 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat
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yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, aman

sentosa bagi kaum pekerja dan keluarganya dan bangsa Indonesia

pada umumnya.Mengamankan dan mengamalkan pancasila serta

terlaksanya Undang-Undang Dasar 1945 diseluruh kehidupan

berbangsa dan bernegara.Menghimpun serta mempersatukan

pekerja dalam mewujudkan kerukunan dan rasa setia kawan

diantara sesama pekerja.Terciptanya kehidupan dan penghidupan

pekerja Indonesia yang layak, sesuai dengan kemanusiaaan yang

adil dan beradap dengan melindungi, membela, mempertahankan

hak-hak dan kepentingan kaum pekerja, tercapai dan terjaminnya

kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan

nasib.Syarat-syarat kerja dan kondisi kerja, meningkatkan

produktifitas kerja dalam rangka menyukseskan pembangunan

nasional, mantapnya hubungan Industrial yang harmonis, dinamis

dan berkeadilan sesuai nilai-nilai pancasila.

Mekanisme penetapan kebutuhan hidup layak tersebut sama

halnya dengan mekanisme yang telah dipaparkan oleh APINDO

dan DISNAKER , hanya bagi serikat buruh selain kebutuhan hidup

layak, faktor kondisi pasar kerja penting untuk dipertimbangkan,

karena dampaknya disini adalah jika upah minimum ditetapkan

terlalu tinggi, maka pihak perusahaan yang terdapat didaerah

tersebut yang memiliki nilai KHL-nya rendah tidak bisa membayar

gaji karyawannya, dan perusahaan akan melakukan PHK yang

mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi.
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3. Pemerintah

Pemerintah merupakan fasilitator antara kepentingan asosiasi

pengusaha (APINDO) dan Serikat Pekerja, campur tangan

pemerintah hanya mempunyai perbandingan 2:1:1, maka dalam

penetapan kebutuhan hidup layak adalah sebagai berikut

a. Menghitung rata-rata 3 responden. Harga rata-rata adalah

jumlah harga tiap responden kemudian dibagi 3

b. Penyesuaian satuan (konversi)

c. Menghitung harga rata-rata kebutuhan pria dan wanita

d. Menghitung harga barang yang bervarian

e. Memindahkan data yang sudah diolah kedalam form isian KHL

f. Menghitung jumlah nilai setiap komponen KHL

g. Menghitung nilai KHL

h. Menghitung rata-rata nilai khl dari tiga lokasi pasar survey

harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran

nilai khl dalam rangka persiapan perumusan usulan upah

minimum, karena nilai khl merupakan dasar pertimbangan

utama dalam perumusan penetapan upah minimum.

3. Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Meningkatkan

Kesejahteraan Buruh/Pekerja

Pada dasarnya Pekerja/buruh melaksanakan kewajibannya sebagai

pekerja/ buruh untuk melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan

barang ataupun jasa dengan harapan mendapatkan upah atauimbalan
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dalam bentuk uang atas pekerjaannya tersebut. Kaitannya dengan

pengupahan tampak sekali perbedaan kepentingan antara pengusaha

dengan pekerja/buruh. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau

diperhamba,perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang

dalamberbagai bentuknya. Perbudakan pada dasarnya tidak lepas dari

kerja paksa.

Para Pengusaha masih menganggap upah sebagai biaya (cost) yang

akan membebani harga pokok produksi dan akan mempengaruhi

laba/(rugi) perusahaan sehingga para pengusaha menginginkan

pembayaran upah yang sekecil mungkin sehingga dampak dari

pembayaran upah  tidak  berpengaruh terhadap  produktivitas

maupunKonvensi ILO No 29/1930 dan No. 105/1957 pencapaian laba.

Apabila dilihat dari sisi bisnis dan dari sisi biaya saja tampaknya hal

ini masuk akal dan logis, karena setiap pengusaha menginginkan

perusahaannya berkembang dan dapat meraih profit setinggi-

tingginya.

Disisi pekerja/buruh masalah upah menjadi sangat penting karena

para pekerja/buruh menginginkan pendapatan yang besar sehingga

mampu mencukupi kebutuhan bagi dirinya maupun bagi keluarganya.

Tuntutan terhadap upah yang besar dari para pekerja/buruh juga dinilai

sangat wajar karena kebutuhan hidup yang dari waktu ke waktu

cenderung mengalami kenaikan sehingga untuk memenuhi kebutuhan

hidup juga dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Terdapat hal prinsip

yang bertolak belakang dan perbedaan cara pandang kaitannya dengan
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pengupahan yang terjadi antara para pengusaha dengan para

pekerja/buruh yang hal ini tidak jarang akan menimbulkan gejolak dan

permasalahan Hubungan Industrial. Kedua belah pihak (pengusaha

dan pekerja/buruh) mempunyai pendapat yang menurut persepsi

masing-masing benar.

Perbedaan tersebut apabila tidak dapat dikondisikan pada satu titik

dalam persamaan persepsi akan mengganggu stabilitas dalam

pelaksanaan Hubungan Industrial. Permasalahan yang berkutat

diseputar pengupahan akan menghabiskan energi dan akan merugikan

semua pihak baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja/buruh.

Ketika terjadi gejolak akibat permasalahan pengupahan yang tidak

dapat diselesaikan dengan baik antara pengusaha dengan

pekerja/buruh, tentunya pengusaha akan kehilangan tingkat

produktivitas perusahaan karena terganggu dengan adanya gejolak

tersebut.

Sementara pekerja/buruh tidak akan tenang bekerja atau bahkan

terancam terkena dampak gejolak permasalahan tersebut seperti

misalnya terjadinya efisiensi perusahaaan akibat biaya tenaga kerja

yang terlalu tinggi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja,

pembagian waktu kerja dengan sistem shitf dan lain sebagainya.

Menyikapi hal tersebut tentunya kedua belah pihak yaitu pengusaha

dengan pekerja/buruh perlu duduk bersama untuk menyatukan

persepsi dan saling memahami hal-hal yang berhubungan dengan

pengupahan. Pengusaha tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan
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dapat melangsungkan usahanya apabila tidak mempunyai

pekerja/buruh.

Disisi lain pekerja/buruh juga tidak akan ada artinya sama sekali

apabila tidak ada perusahaan. Ibarat dua sisi mata uang, masing-

masing sisi memangmempunyai fungsi dan peran yang berbeda,

namun kedua sisi tersebut mempunyai kepentingan dan fungsi yang

sama yaitu mempertahankan eksistensi perusahaan sehingga

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan berkembang sementara

para pekerja/buruh dapat terpenuhi kebutuhannya dalam hal upah.

Apabila dalam penetapan Upah Minimum sudah dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan norma keadilan,

sebenarnya ketentuan adanya penangguhan Upah Minimum tidak

perlu diatur lagi karena sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang

kontradiktif.

Dalam rangka melindungi pekerja/ buruh kaitannya dengan

pengupahan, ketentuan penangguhan Upah Minimum kiranya perlu

ditinjau kembali.Sementara itu, ketentuan dalam ketetapan Upah

Minimum tidakdiberlakukan sebaliknya dari adanya kemungkinan

penangguhan Upah Minimum yaitu ketentuan memaksa bagi

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas sangat baik namun

mempunyai pekerja/ buruh yang sedikit.

Tidak sedikit perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas

tinggi namun dengan tenagakerja yang sedikit hanya memberikan

Upah Minimum bagi pekerja/ buruhnya dengan asumsi telah
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memenuhi ketentuan yang berlaku. Survey Kebutuhan Hidup Layak

dilakukan dengan transparan dan jujur serta adil sehingga besarnya

Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah mengacu pada

besarnya nilai Kebutuhan hidup layak tersebut. Apabila penetapan

Upah Minimum diarahkan menuju pada pemenuhan Kebutuhan Hidup

Layak, perlu ditetapkan kapan Kebutuhan Hidup Layak tersebut

“harus” sudah diberlakukan. Hal ini agar menimbulkan pandangan

bagi para pekerja/ buruh bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan

sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja/ buruh.


