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Tanggal 1 Mei yang diperingati 

sebagai Hari Buruh Internasional (May 
Day) merupakan momentum bagi buruh 
untuk menyalurkan aspirasinya kepada 
Pemerintah.  Peringatan hari buruh juga 
seringkali ditandai dengan perjuangan 
buruh untuk menuntut kesejahteraan. 
Penyaluran aspirasi oleh buruh semakin 
hari semakin terkoordinasi dengan baik, 
seiring dengan semakin membaiknya iklim 
demokrasi yang membuka kebebasan 
berserikat di sejumlah perusahaan. Salah 
satu aspirasi yang selalu dituntut buruh 
setiap tahun adalah kenaikan upah, 
khususnya besaran Upah Minimum 
Provinsi (UMP). Tuntutan buruh untuk 
menaikkan besaran UMP dan juga besaran 
kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota 
(UMK) setiap tahun dinilai wajar karena 
memang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
juga meningkat setiap tahunnya. UMP 
adalah upah yang berlaku untuk seluruh 
kabupaten/kota di satu provinsi. Untuk 
masing-masing provinsi, besaran UMP 
ditetapkan oleh Gubernur. Hal ini berarti 
ketentuan mengenai UMP berlaku bagi 
seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, 
dalam hal di kabupaten/kota di provinsi 
tersebut belum ada pengaturan mengenai 
masing-masing UMK. 

Dasar penetapan UMP 2015 
adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Kebijakan Penetapan Upah 
Minimum dalam Rangka Keberlangsungan 
Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan 
Pekerja dan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 

2013 tentang Upah Minimum 
(Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013). 
Menurut Pemerintah, keberadaan 
Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 
tersebut telah memberikan dasar hukum 
yang kuat sebagai upaya memberikan 
penghasilan yang layak bagi buruh untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap 
tahunnya, penetapan UMP oleh gubernur 
paling telat 60 hari sebelum 1 Januari 
(2015), sedangkan penetapan UMK paling 
telat 40 hari sebelum 1 Januari (2015). 
Untuk UMP Jakarta 2015 adalah sebesar 
dari UMP Tahun 2014 Rp 2.441.301 
(http://iberita.web.id/2014/11/daftar-
kenaikan-upah-minimum-karyawan-
indonesia-2015.html). 

  
Sistem Pengupahan dan Penetapan Upah 
Minimum 

Sampai saat ini definisi tentang 
upah itu masih berbeda–beda satu sama 
lain. Hal ini disebabkan karena adanya 
perbedaan sudut pandang dari berbagai 
pihak yang merumuskan definisi upah 
tersebut, yaitu baik dari pihak pengusaha, 
dari pihak Pemerintah, maupun dari pihak 
buruh itu sendiri. Pengusaha memandang 
bahwa upah merupakan imbalan yang 
diberikan kepada buruh atas pekerjaan 
yang dilakukannya dalam memproduksi 
barang dan jasa, yang menguntungkan 
baginya. Pemerintah memandang upah 
sebagai suatu bentuk penghasilan yang 
diperoleh oleh buruh yang merupakan 
komponen penting dalam kegiatan 
perekonomian. Buruh itu sendiri 
memandang bahwa upah adalah 
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komponen pokok bagi kelangsungan 
hidupnya beserta keluarganya, yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari (Zaeni Asyhadie, 
2007). 

Perbedaan pandangan mengenai 
upah tersebut menyebabkan sering terjadi 
perselisihan mengenai upah yang harus 
dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. 
Pengusaha lebih memilih menggunakan 
upah minimum untuk menentukan upah 
buruh karena selain menguntungkan, 
pemberian upah sedikit di atas upah 
minimum dibenarkan oleh Undang-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003). Di pihak 
lain, buruh merasa nilai upah minimum 
yang dibayarkan pengusaha terlalu kecil, 
sehingga mereka harus bekerja lebih keras 
lagi untuk dapat hidup sejahtera (Much 
Nurachmad, 2009). 

Pada dasarnya upah diberikan 
oleh pengusaha kepada buruh dalam 
suatu hubungan kerja yang tertuang 
dalam suatu perjanjian kerja. Penentuan 
besarnya upah  tentunya harus 
disesuaikan dengan standar upah 
minimum yang berlaku. Pemberian upah 
dari pengusaha kepada buruh pada 
dasarnya harus memperhatikan 3 aspek, 
yaitu 1). Aspek Teknis, merupakan aspek 
yang tidak hanya sebatas bagaimana 
perhitungan dan pembayaran upah 
dilakukan tetapi menyangkut juga 
bagaimana proses upah ditetapkan; 2). 
Aspek Ekonomis, suatu aspek yang lebih 
melihat pada kondisi ekonomi, baik secara 
makro maupun mikro, yang secara 
operasional kemudian 
mempertimbangkan bagaimana 
kemampuan perusahaan pada saat nilai 
upah akan ditetapkan, juga bagaimana 
implementasinya di lapangan; 3). Aspek 
Hukum, meliputi proses dan kewenangan 
penetapan upah, pelaksanaan upah, 
perhitungan dan pembayaran upah, serta 

pengawasan pelaksanaan ketentuan upah  
(Abdul Hakim, 2006). Ketiga aspek 
tersebut saling berkaitan satu sama lain 
dan dalam pelaksanaan pemberian upah 
salah satu aspek tidak dapat dihilangkan 
atau dikesampingkan karena masing-
masing aspek akan memberikan 
konsekuensi yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan Upah Minimun 
merupakan suatu kebijaksanaan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja dan kesejahteraan 
buruh. Ketentuan Pasal 1 angka 1 
Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 
menyebutkan, upah minimum adalah 
upah bulanan terendah yang terdiri atas 
upah pokok, termasuk tunjangan tetap 
yang ditetapkan oleh gubernur sebagai 
jaring pengaman. Pasal 1 angka 2 
menyebutkan pengertian Upah Minimum 
Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP 
adalah upah minimum yang berlaku untuk 
seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 
Sedangkan pasal 1 angka 3 menyebutkan 
bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota 
yang selanjutnya disingkat UMK adalah 
upah minimum yang berlaku di wilayah 
kabupaten/kota. 

Berdasarkan pengertian tersebut, 
dapat dilihat bahwa upah minimum yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui 
Kementerian Tenaga Kerja bersama 
Lembaga Tri Partrit Nasional serta 
Lembaga Tri Partit Daerah, ditujukan 
untuk melindungi buruh. Dalam 
realitanya, adanya penetapan upah 
minimum yang berbeda-beda ternyata 
telah menimbulkan keresahan di kalangan 
buruh. Jika keadaan ini dibiarkan, 
tentunya para pengusaha akan kesulitan 
memenuhi tuntutan buruh, akibatnya 
akan banyak PHK yang berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah 
harus dapat menetapkan sistem 
pengupahan yang berlaku secara nasional. 
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Dengan adanya suatu sistem pengupahan 
nasioal, diharapkan nantinya ada suatu 
patokan atau tolok ukur untuk 
menentukan besaran upah yang dapat 
dijadikan  standar dalam penentuan 
besaran upah minimum. Jika sudah 
tercipta suatu sistem pengupahan 
nasional yang disesuaikan dengan besaran 
upah minimum yang disesuaikan dengan 
kondisi wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota diharapkan akan 
memberikan pengaruh yang sangat 
signifikan untuk meningkatkan 
kesejahteran buruh. 

Dalam melaksanakan ketentuan 
upah minimum ini tidak hanya melibatkan 
pihak Kementerian Tenaga Kerja saja, 
tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain 
yang terkait, diantaranya : Dewan 
Pengupahan Nasional (yang terdiri dari 
para pakar, praktisi, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam memberikan 
masukan kepada Pemerintah); perwakilan 
dari asosiasi pengusaha, sebagai wakil dari 
pengusaha; Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
dari unit keja perusahaan yang 
bersangkutan, sebagai wakil dari buruh. 
Pihak-pihak tersebut mempunyai tugas 
untuk menentukan besarnya tingkat upah 
minimum yang berlaku pada suatu saat 
tertentu dan mengamati apakah standar 
tingkat upah minimum tersebut sudah 
dapat menjamin kesejahteraan buruh 
atau tidak.  

    
Penetapan Struktur dan Skala Upah 

Sistem pengupahan merupakan 
kerangka bagaimana upah diatur dan 
diterapkan. Sistem pengupahan di 
Indonesia pada umumnya didasarkan 
pada 3 (tiga) fungsi upah, yaitu 
mencerminkan imbalan atas hasil kerja 
seseorang, menjamin kehidupan yang 
layak bagi buruh dan keluarganya dan 
menyediakan uang insentif untuk 
mendorong peningkatan produksi kerja. 

Salah satu permasalahan yang 
timbul dalam sistem pengupahan adalah 
belum ada penetapan mengenai struktur 
dan skala upah, apalagi belum semua 
perusahaan memiliki struktur dan skala 
upah yang seragam. Pada dasarnya 
penyusunan struktur dan skala upah telah 
diatur dalam Keputusan Menteri dan 
Transmigrasi Nomor.Kep-49/Men/IV/2004 
tentang Struktur dan Skala Upah 
(Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004). 
Meskipun sudah diatur dalam tataran 
Keputusan Menteri, namun belum 
implementatif. Pasal 1 Kepmenakertrans 
No. 49/Men/IV/2004 menyebutkan 
bahwa struktur upah adalah susunan 
tingkat upah (dari yang terendah 
sampai yang tertinggi atau sebaliknya 
dari yang tertinggi sampai yang terendah). 
Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai 
nominal upah menurut kelompok jabatan. 

Lebih lanjut dalam penjelasan 
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 disebutkan bahwa 
penyusunan struktur dan skala upah 
dimaksudkan sebagai pedoman 
penetapan upah sehingga terdapat 
kepastian upah tiap buruh serta untuk 
mengurangi kesenjangan antara upah 
terendah dan tertinggi di perusahaan yang 
bersangkutan. Demikian juga, dalam 
ketentuan Pasal 10 Kepmenakertrans No. 
49/Men/IV/2004 disebutkan kembali 
dalam Lampiran Kepmenakertrans bahwa 
Petunjuk Teknis Penyusunan Struktur dan 
Skala Upah merupakan pedoman (acuan) 
dalam penyusunan struktur dan skala 
upah yang dilakukan (disusun) dengan 
memperhatikan golongan, jabatan, masa 
kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja 
serta dengan mempertimbangkan kondisi 
(kemampuan) perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, 
tidak ada ketentuan 
yang mewajibkan atau mengharuskan pen
yusunan struktur dan skala upah dengan 
pengenaan suatu sanksi tertentu. Namun, 
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dalam rangka mewujudkan hubungan 
industrial yang harmoni dan tidak terjadi 
kesenjangan serta untuk menghindari 
adanya kecemburuan sosial terstruktur di 
antara para buruh, perlu diatur struktur 
dan skala upah berdasarkan golongan, 
jabatan, masa kerja, pendidikan, 
dan kompetensi (sebagaimana telah 
diatur dalam  Ketentuan Pasal 92 ayat (1) 
Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003. 
Tentunya penyusunan tersebut tanpa 
mengurangi hak pengusaha untuk 
memberi reward berdasarkan 
kemampuan perusahaan dan tingkat 
produktivitas, serta kinerja masing-masing 
buruh, serta memberi sanksi 
(punishment) bila ada buruh yang 
melanggar atau wanprestasi (Umar Kasim, 
Struktur dan Skala Upah, diunduh dari 
http://www.hukumonline.com/klinik/deta
il/cl6087/struktur-dan-skala-upah).  

Dengan belum diterapkannya 
penyusunan struktur dan skala upah oleh 
seluruh perusahaan mengakibatkan tidak 
efektifnya Kepmenakertrans No. 
49/Men/IV/2004. Ketidakefektifan 
tersebut juga ditambah dengan tidak ada 
sanksi yang dapat dikenakan kepada 
pengusaha yang tidak melaksanakan 
ketentuan tentang struktur dan skala 
upah. Padahal jika struktur dan skala upah 
sudah diterapkan, Pemerintah tidak perlu 
mencampuri terlalu jauh pemberian upah 
antara pengusaha dan buruh karena 
mekanisme pemberiannya ditentukan 
diantara mereka dengan upah minimum 
sebagai jaring pengaman terhadap buruh, 
khususnya buruh dengan masa kerja di 
bawah 1 tahun (fresh graduate). 

Mengingat pentingnya struktur 
dan skala upah, seharusnya pada masa 
yang akan datang setiap pengusaha wajib 
menetapkan struktur dan skala upah di 
perusahaannya agar tidak terjadi 
kesenjangan antara buruh. Selain itu, 
stuktur dan skala upah juga sangat 
berguna dalam pengembangan karir dan 

peningkatan kesejahteraan  buruh. Jika 
pengusaha sudah diwajibkan menetapkan 
stuktur dan skala upah, maka akan 
meminimalisir perdebatan antara 
pengusaha dan buruh dalam perhitungan 
kenaikan upah setiap tahunnya. Hal ini 
disebabkan buruh sudah mempunyai 
gambaran struktur dan skala upah yang 
jelas di perusahaan tersebut. Ketiadaan 
struktur dan skala upah yang jelas 
menimbulkan ketakutan pengusaha 
karena menganggap semakin lama masa 
kerja buruh, semakin tinggi pula upah 
yang harus dibayar sehingga akan 
menyebabkan kerugian di pihak 
pengusaha jika buruh bekerja tidak sesuai 
dengan produktivitas. 

 
Kesejahteraan Buruh 

Seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, pemberian upah yang layak 
merupakan salah satu faktor utama bagi 
buruh dalam membantu mewujudkan 
ketenangan kerja, kemampuan berusaha, 
serta meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Pihak buruh mengharapkan 
adanya kenaikan besaran upah minimum 
setiap tahunnya untuk mendorong tingkat 
produktifitas dan peningkatan 
kesejateraan buruh. Untuk menunjang hal 
tersebut, penetapan upah di atas 
kebutuhan hidup minimum buruh dalam 
suatu sistem pengupahan nasional sangat 
penting diberlakukan. Tentunya dengan 
mempertimbangkan faktor penunjang, 
seperti KHL, produktivitas, pertumbuhan 
ekonomi, kondisi pasar kerja, kemampuan 
bayar perusahaan, serta kondisi dan 
kemampuan masing-masing daerah. 
Penetapan upah melalui sistem 
pengupahan nasional juga diarahkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan buruh 
dan mengupayakan pemerataan 
pendapatan dalam rangka menciptakan 
kesejahteraan sosial. 

Upah yang diterima buruh 
diharapkan tidak hanya dapat memenuhi 
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kesejahteraan buruh, namun dapat 
memenuhi kesejahteraan anggota 
keluarganya. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat 
kesejahteraan seorang buruh adalah 
dilihat dari sampai sejauh mana 
kebutuhan fisik minimum buruh tersebut 
dapat terpenuhi (sandang, pangan, dan 
papan), maka kesejahteraan buruh sudah 
terpenuhi Apabila buruh dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan baik, maka 
dapat dikatakan bahwa kesejahteraan 
buruh sudah dapat terpenuhi. Akan tetapi 
pemenuhan kesejahteraan yang dimaksud 
bukan hanya kesejahteraan bagi diri 
buruh saja, melainkan juga pemenuhan 
kesejahteraan bagi keluarganya. Sebab 
tujuan buruh bekerja bukanlah hanya 
untuk dirinya sendiri, namun juga untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan 
kesejahteraan keluarganya. 

Dengan demikian, penentuan 
tingkat upah minimum ini harus memjadi 
prioritas utama dari pengusaha, karena 
upah minimum yang akan diterima buruh 
sangat berkaitan erat dengan 
kesejahteraan yang akan dicapainya. 
Dengan memperhatikan kesejahteran 
buruh sebagai prioritas utama, maka 
diharapkan agar dinamika, inisiatif, dan 
inovasi dari kalangan buruh akan tumbuh 
sehingga akan tercipta iklim kerja yang 
baik diantara buruh dan pengusaha. Di 
samping itu, jika standar upah minimum 
dan sistem pengupahan nasional sudah 
dapat diwujudkan, maka secara otomatis 
buruh akan dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan keluarganya dengan baik 
pula, sehingga kesejahteraan buruh akan 
dapat tercapai. 

 
                                                           
* Penulis adalah Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat 

Jenderal DPR-RI. 
 


