
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur penetapan Upah Minimum yang dilakukan melalui tahapan

survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan

Propinsi/Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari unsur

Pekerja/Buruh, Pengusaha/ Pemerintah, Pakar dan Akademisi telah

mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung

dalam hubungan kerja yaitu Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Besarnya hasil

Survey Kebutuhan Hidup Layak telah disesuaikan dengan kebutuhan

sehari-hari bagi pekerja.

2.Setelah survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diketahui besarannya, maka

Dewan Pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk

ditetapkan menjadi Upah Minimum. Gubernur mempunyai wewenang

untuk menaikkan atau menurunkan besarnya hasil survey Kebutuhan

Hidup Layak (KHL) dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan

menjadi Upah Minimum. Disamping itu bagi Pengusaha yang tidak

mampu melaksanakan Upah Minimum diberi kesempatan untuk

mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum. Dengan

ketentuan tersebut pekera/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara

penuh dalam hal pengupahan.

3.Masih banyak pengusaha yang memberikan upah kepada pekerja/buruh

tanpamemperhitungkan tingkat produktivitas dari masing-masing

pekerja/buruh. Hal ini
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menyebabkan kenaikan Upah Minimum akan berdampak pada naiknya

biaya. Apabila pengusaha memperhitungkan dan meningkatkan

produktivitas masing-masing pekerja/buruh, maka kenaikan Upah

Minimum dapat ditutup dengan adanya kontribusi dari pekerja/buruh

dalam peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian kinerja

perusahaan tetap dapat berkembang meskipun Upah Minimum selalu naik

setiap tahun.

B. Saran

1. Penetapan Upah Minimum yang berlaku sampai saat ini masih dalam

bentuk Surat Keputusan Gubernur sehingga dalam penerapan sanksi

hukum terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu agar penerapan sanksi hukum dapat dilaksanakan secara

optimal penetapan Upah Minimum perlu dituangkan dalam Peraturan

Daerah (PERDA). Dengan penetapan Upah Minimum melalui PERDA

maka wakil rakyat di DPR akan ikut terlibat dalam rangka memberikan

perlindungan bagi pekerja/buruh (masyarakat).

2. Apabila pihak-pihak yang terkait langsung dengan Hubungan Industrial

yaitu pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh

sudah dapat mendudukkan dirinya masing-masing sesuai peran dan

fungsinya serta mampu berlaku adil dan bijaksana, mekanisme penetapan

upah dapat diserahkan kepada kedua pihak tersebut. Hal ini mengingat

bahwa antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat

Pekerja/Serikat Buruh mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemajuan

dan kelangsungan hidup perusahaan.
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Sementara itu yang mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan

perusahaan adalah pihak Pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat

Pekerja/Serikat Buruh masing-masing.

3. Untuk pemerintah khususnya Dewan Pengupahan harusnya tidak hanya

membentuk tim survey tetapi membentuk juga tim peneliti untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat.


