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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 Dengan mengucap syukur Alhamdullillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga. 
 
 Skripsi yang mengangkat sebuah permasalahan dalam dunia perburuhan ini diawali dari 
keinginan penulis yang sering berinteraksi dengan buruh, baik saat penulis bekerja sebagai 
relawan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, maupun saat terjun langsung dalam dunia 
mereka, sehingga pada akhirnya menemukan permasalahan penangguhan upah yang diatur 
dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. Berpijak pada keinginan itu, kemudian 
menimbulkan rasa kepedulian untuk ikut memikirkan sekaligus mencarikan jalan keluar bagi 
permasalahan upah tersebut, baik melalui kajian yuridis-normatif maupun yuridis-empirik. 
 
 Mengkaji Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 sama artinya dengan mempelajari 
salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan muatan politik hukum 
perburuhan. Politik hukum perburuhan di Indonesia sebenarnya didasari oleh paradigma 
perekonomian yang masih ada relasi dan interdependensi dengan kebijakan utang luar negeri 
Indonesia melalui Multi Development Bank’s, dimana terdapat serangkaian penyesuaian 
kebijakan yang harus disejalankan dengan kepentingan negara/institusi asing pemberi hutang 
luar negeri kita. Bentuk penyesuaian ini disebut SAP (structural Adjustment Programme). SAP 
yang demikian juga terimplementasi dalam dunia perburuhan di Indonesia, salah satunya berupa 
tuntunan pemenuhan upah buruh murah. Dalam konteks demikian, pemerintah Indonesia yang 
mengedepankan porsi pembangunan selama Orde Baru justru ”terjebak” dalam paradigma 
perekonomian tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai ”korban” kapitalisme 
(developmentalism). Namun perlu dicatat, bahwa korban yang sebenarnya (dalam kondisi 
termajinalkan) dan jumlahnya mencapai jutaan manusia adalah buruh. Buruhlah yang mengalami 
nasib tragis dengan upah yang sedemikian rendah, sedangkan disisi lain tingkat kebutuhan hidup 
mengalami peningkatan yang cukup pesat. 
 
 Berpijak dalam realitas ini, penulis – melalui skripsi ini - mengkritisi sejauh mana tingkat 
relevan secara yuridis kebijakan penangguhan upah yang diterapkan dalam Permenaker Nomor 
PER-03/MEN/1997, terutama berkaitan dengan kebijakan politik hukum perburuhan dengan 
paradigma perekonomian Indonesia diatas. 
 
 Dengan melalui proses panjang dalam penyelesaian skripsi ini, baik melakukan 
konsultasi dengan dosen pembimbing maupun diskusi-diskusi dengan LSM-LSM dan buruh, 
sekali lagi dengan mengucap syukur Alhamdullillah, akhirnya penyelesaian skripsi ini tercapai. 
 
 Penulis menyadari, tidak mudah untuk menemukan jawaban atau jalan keluar dalam 
memecahkan permasalahan penangguhan upah yang dikaji dalam skripsi ini, namun setidaknya 
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dengan proporsi permasalahan yang disimpulkan dengan argumentasi jawaban, dapat 
memberikan kontribusi positif bagi proses perbaikan kebijakan hukum yang dikeluarkan 
pemerintah, khususnya dalam bidang perburuhan. 
 
 Demikian uraian pengantar yang dapat penulis sampaikan, dan tidak luput kiranya 
penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas terselesaikannya srkipsi ini, yaitu 
kepada: 
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Bapak Machsoen Ali, S.H, M.S.), yang juga 

selaku penguji dan dosen pembimbing penulis salam penyelesaian skripsi ini. 
2. Tim Penguji, R. Indiarsoro, S.H., (Ketua Tim Penguji), Dr. Maarten L. Souhoka, S.H., M.S., 

H. Samzari Boentoro, S.H., dan Wuri Adrijani, S.H., M. Hum., terima kasih atas catatan-
catatan kritis yang diberikan selama menguji. 

3. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., yang telah memberikan pengalaman ”belajar” dan 
mendukung proses terselesaikannya skripsi ini. 

4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pusat (YLBHI) Jakarta dan Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Surabaya, terima kasih atas bantuan buku, data-data dan informasi untuk 
keperluan skripsi ini. 

5. Saudari Ida Afifah dan saudari Yulfani – mantan pengurus SPSI di Perusahaan Witrainti 
Jayasakti Surabaya – kawan buruh yang senantiasa menyediakan waktu untuk berdiskusi 
bersama serta memberikan banyak informasi penting untuk mendukung penulisan ini. 

6. Kawan-kawan seperjuangan yang mengemban amanat mahasiswa, khususnya di Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya Komisariat Hukum Airlangga (baik MPO maupun 
tidak), tanpa terkecuali. Semoga tradisi intelektualitas dan kearifan dalam bersikap tetap 
terjaga. 

7. Saudara Dedy Muchti, Achmad Rizki dan Setiati Candra Nirmala, yang memperkenankan 
dalam hal penggunaan saran penulisan skripsi ini. 

8. Terakhir, hormat penulis untuk kedua orang tua dan Movita Hidayati, yang senantiasa 
mendoakan berhasilnya penulis dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

 
Insya Allah, apa yang menjadi harapan dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam dunia perburuhan. 
 
Billahittaufiq Wal Hidayah 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
Surabaya, 24 Juli 1998 
 
 
R. Herlambang Perdana Wiratraman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Permalahan : Latar Belakang dan Rumusannya 

Menjelang era kesejagatan yang semakin liberal mendatang, Indonesia sebagai salah satu 

negara yang berkembang setidaknya harus menyiapkan upaya-upaya dini dalam mengantisipasi 

era tersebut. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah perlunya kajian kritis atas 

penghidupan buruh yang selama ini masih menjadi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, 

khususnya pemenuhan upah buruh yang dirasakan masih rendah. Pemenuhan terhadap 

kesejahteraan pekerja sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana 

diamanatkan dalam GBHN: 

Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada 
kebutuhan hidup, pengembangan diridan keluarga tenaga kerja 
dalam sistemupah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial 
dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan 
yang menimbulkan harga diri. 1 
 

 
 Ketetapan MPR tersebut merupakan implementasi tanggung jawab pemerintah dalam 

memberikan jaminan kondisi pengupahan yang sehat sehingga kepentingan buruh dapat 

terlindungi. Pada kenyataannya pemogokan buruh di Indonesia menunjukkan peningkatan, baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja, jumlah 

pemogokan yang dilakukan buruh pada tahun 1996 mencapai 346 kasus. Dari jumlah tersebut 

886 tuntutan yang disampaikan oleh buruh, dengan rincian 404 tuntutan bersifat normatif dan 

482 bersifat non-normatif. Bulan-bulan seperti April, Mei, Juni dan Juli merupakan bulan-bulan 

yang penuh dengan pemogokan, dan jumlah diatas akan lebih banyak lagi karena ada banyak 

                                                 
1 Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN 
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kasus yang tidak dilaporkan atau diliput media massa. Dan patut menjadi titik perhatian kita 

adalah 70% dari tuntutan unjuk rasa atau pemogokan adalah karena persoalan upah.2 

 Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-

kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan 

yang adil. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasanya kepada pengusaha, 

upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya 

dan keluarganya. Selain itu upah juga mempunyai arti sebagai pendorong kemauan kerja. 

Bekerja dengan mendapatkan upah, merupakan status simbol pekerja dalam kedudukannya 

sebagai anggota masyarakat.3 Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam 

penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok. Sedangkan bagi 

organisasi pekerja, upah merupakan salah satu obyek perhatian yang penting dan selalu 

diperjuangkan dalam pencapaian tujuan organisasi pekerja tersebut. 

 Peningkatan upah dengan asumsi tidak diikuti dengan kenaikan harga-harga atau 

kenaikan barang dan jasa yang lebih kecil daripada kenaikan upah, akan mencerminkan kenaikan 

kemakmuran masyarakat. Pemerintah dalam kebijakan pengupahan telah menentukan adanya 

upah minimum, dengan tujuan untuk melindungi pekerja atau buruh dari perlakuan pengusaha 

yang kurang memperhatikan kesejahteraannya, atau sering dikatakan kebijakan tersebut sebagai 

kebijakan jaring pengaman (safety net)4, yang artinya pekerja mempunyai jaminan bahwa hasil 

jerih payahnya selama bekerja tidak dibayar di bawah upah minimal. Upah minimum yang 

                                                 
2 YLBHI, 1996 : Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia (YLBHI), 1997, hal. 98. 
 
3 Murwatie B.Raharjo, Upah dan Kebutuhan Hidup Pekerja, Analisis CSIS, Tahun XXIII, No. 3, Mei-Juni 

1994, Hal. 213. 
4 Vide Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nomor SE-05/BW/1996 tentang Penjelasan Pelaksanaan Upah Minimum Regional. Pada surat tersebut dijelaskan 
bahwa jaring pengaman merupakan salah satu prinsip dalam UMR. Selain itu lihat Analisa Prijono Tjiptoherijanto, 
Jaring Pengaman, Republika, 29 Maret 1997. 
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ditentukan oleh pemerintah disesuaikan dengan kenaikan indeks harga konsumen masing-masing 

wilayah, sehingga disebut sebagai Upah Minimum Regional (UMR). Setiap tahun, Upah 

Minimum Regional  yang ditentukan mengalami tinjauan ulang disesuaikan dengan peningkatan 

harga-harga kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu tujuan kebijakan peningkatan Upah 

Minimum Regional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upah naik berarti 

pendapatan bertambah. Dengan demikian, jumlah barang yang dibeli bertambah dan lebih 

berkualitas, serta pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitasnya. Selain itu suasana 

ketenangan bekerja akan terjaga dan dampaknya pemogokan buruh akan berkurang. Selama 

periode 1990-1996 terjadi peningkatan standar upah minimum (UMR) yang akan impresif di 

Indonesia. 

 Secara ideal, penetapan upah minimum harus memiliki beberapa prinsip, antara lain: (1) 

mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja pekerja; (2) memberikan insentif yang 

mendorong peningkatan produktivitas pekerja; (3) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi 

pekerja beserta keluarganya; dan (4) tidak mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.5 

Meskipun demikian, kecenderungan pemberian upah antar jabatan, subsektor, sektor dan 

regional belum sepenuhnya sebanding dengan perubahan biaya kebutuhan hidup pekerja. 

Kenaikan upah pekerja baik secara relatif maupun absolut agaknya berjalan terlalu lambat 

dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup, sehingga dapat dikatakan perubahan upah nyata 

pekerja (real wage rate) belum selaras dengan perubahan kebutuhan hidup minimum secara 

umum. Berdasarkan catatan SPSI, selama periode 1989-1993 produktivitas nasional rata-rata 

naik 2,3% setiap tahun, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh secara riil. Bahkan 

                                                 
5 Prijono Tjiptoherijanto, Perkembangan Upah Minimum dan Pasar Tenaga Kerja, Analisis CSIS, Tahun 

XXIII, No. 3, Mei-Juni 1994, hal. 228-229. 
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selama periode 1990-1993 upah riil buruh mengalami penurunan 1,9% pada sektor industri 

manufaktur dan 1,2% pada sektor pertanian. 

 Mencermati kondisi pengupahan yang demikian, tidaklah begitu mengherankan bila upah 

buruh di Indonesia termasuk termurah di kawasan asia tenggara bahkan dalam catatan Yayasan 

Akatiga Bandung menyebutkan terendah di dunia..6 Kebijakan menaikan upah tersebut tidak ada 

artinya karena pada dasarnya upah pekerja adalah sangat rendah, sehingga kenaikan yang terjadi 

belakangan ini belum membuat pekerja hidup layak. Tanggapan pemerintah khususnya melalui 

Menteri Tenaga Kerja (Abdul Latif)  agaknya tidak menafikan kondisi pengupahan yang 

demikian.7 Upah murah dapat menjadi pemacu industrialisasi. Bahkan dalam menarik modal 

asing, upah murah justru dianggap sebagai keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara-

negara lain. 

 Ada tiga faktor utama yang menyebabkan upah buruh di Indonesia murah. Pertama, 

persediaan tenaga kerja sangat melimpah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah 

angkatan kerja meningkat tajam, tahun 1996, jumlah total angkatan kerja telah mencapai 70 juta 

orang dan pada tahun 2000 diperkirakan sampai pada angka 100 juta orang.8 Kedua, pemerintah 

sangat berkepentingan dan berupaya menciptakan serta memperluas kesempatan kerja. Upaya ini 

menjadi peringkat teratas dari upaya prioritas pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga 

Kerja, yaitu perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, pengembangan sumber 

daya manusia dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Ketiga, tingkat keterampilan buruh di 

Indonesia sangat rendah dan diantara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di posisi 

                                                 
6 Indrasari Tjandraningsih, Kebutuhan Fisik Minimum dan Upah Minimum: Tinjauan Terhadap Upah 

Buruh Di Indonesia, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga Bandung, 1994, hal. 71. 
 
7 Harian Surya, 15 Februari 1997. 
8 Cosmas Batubara, Manpower Problems and Policy In Indonesia, Departement of Manpower of Republic 

of Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 51. 
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terbawah untuk masalah ini. Rendahnya tingkat keterampilan disebabkan oleh rendahnya tingkat 

pendidikan dan minimnya upaya pembinaan tenaga kerja di Indonesia hanya US$ 4 per orang, 

padahal di Singapura mencapai US$ 332 per orang dan Philipina US$ 24 per orang. 

 Belum cukup dengan kondisi pengupahan yang memprihatinkan di Indonesia, ternyata 

terdapat lagi kebijakan penangguhan upah (ketentuan UMR) bagi buruh. Kebijakan ini, dengan 

logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh. Dengan 

perkataan lain, mengabaikan atau menunda perbaikan kesejahteraan terhadap kaum buruh yang 

sama halnya dengan membiarkan mereka terus menerus berkubang dalam kemiskinan. 

 Pada tahun 1995, dari 157.819 perusahaan yang terdaftar di Depnaker terdapat 82 

perusahaan dari berbagai daerah yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum 

Regional, dari jumlah tersebut terdapat 59 perusahaan yang diajukan ke pengadilan karena tidak 

melaksanakan Upah Minimum Regional.9. Pada tahun 1996, terdapat terdapat 365 perusahaan 

mengajukan penangguhan kenaikan Upah Minimum Regional kepada pemerintah, yang mana 

70% perusahaan yang meminta penangguhan kenaikan Upah Minimum Regional berasal dari 

sektor usaha tekstil kelas menengah dengan 100-200 tenaga kerja. Dari 365 perusahaan, 

sebanyak 269 perusahaan dikabulkan permohonan penangguhan upahnya.10 Sedangkan pada 

1997, terutama setelah dikeluarkannya Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) No. PER-

03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regioanl, jumlah perusahaan yang mengajukan 

permohonan penangguhan Upah Minimum Regional meningkat secara tajam, yakni 464 

perusahaan. Dari jumlah tersebut, yang dikabulkan sebanyak 276 perusahaan.11 

                                                 
9 Harian Terbit, 4 Juli 1995. 
 
10 Kompas, 27 Juni 1996; Republika, 16 Juni 1996 
 
11 Surabaya Post, 12 Mei 1997. 
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 Adanya penangguhan kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian 

hukum, dimana Upah Minimum Regional sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah menjadi 

tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Bila terdapat 

pengusaha yang diperbolehkan membayar upah dibawah Upah Minimum Regional maka bisa 

dikatakan buruh tidak dapat menikmati uapah yang diinginkannya, dan hal ini sekaligus 

kenyataan yang agaknya masih jauh dari keinginan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. 

Disinilah letak permasalahannya, dimana kondisi pengupahan di Indonesia yang masih 

dikategorikan memprihatinkan justru buruh yang menanggung biaya produksi perusahaan yang 

tidak memberlakukan ketentuan Upah Minimum Regional. Oleh sebab itu, YLBHI (Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam mengamati permasalahan hak-hak azasi manusia 

terutama permasalahan buruh, telah merekomendasikan penghapusan penangguhan upah.12 Salah 

satu pernyataan FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang juga mengusulkan agar  

pemerintah menghapuskan ketentuan penangguhan upah (Bab V Permenaker No. PER-

03/MEN/1997) yang diajukan oleh perusahaan yang merasa keberatan membayar Upah 

Minimum Regional. 

 Berpijak pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerapan konsep dan peraturan upah buruh di Indonesia? 

2) Bagaimanakah kebijakan penangguhan upah di Indonesia dapat memberikan perlindungan 

hak-hak bagi buruh? 

3) Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan upah 

minimum, khususnya bagi pengusaha yang tidak diberi ijin penangguhan upah? 

                                                 
12 Rekomendasi hak-hak azasi manusia bidang perburuhan, khususnya point kedua. Lihat lampiran pada 

buku 1996 : Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, YLBHI, 1997. 
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2. Penjelasan Judul 

Untuk menjelaskan judul ”Kebijakan Penangguhan Upah Buruh Di Indonesia : Studi 

Kasus Perusahaan Sepatu di PT. Witrainti Jayasakti Surabaya” akan digunakan pengertian 

bahasa dengan penafsiran yang mendasarkan pada ketentuan dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia.13 

Kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran yang bijaksana. Penangguhan berarti 

penundaan waktu, penguluran, atau perlambatan. Upah berarti uang yang dibayarkan sebagai 

pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam pasal 

1 huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1991, upah didefinisikan suatu penerimaan 

sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha atau buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri 

maupun keluarganya. Buruh berarti orang yang bekerja dengan mendapat upah. Studi berarti 

penelitian ilmiah, kajian atau telaahan. Dan kasus berarti soal, perkara, keadaan yang sebenarnya 

dari suatu urusan atau perkara. 

Berkaitan dengan inti pembahasan mengenai penangguhan upah maka diambil sebuah 

contoh kasus yakni studi kasus perusahaan sepatu PT. Witrainti Jayasakti Surabaya. 

Arti selengkapnya dari judul penulisan ini adalah kebijaksanaan penundaan atau 

perlambatan waktu pembayaran uang yang seharusnya dibayarkan sebagai pembalas jasa kepada 

pekerja yang telah ditetapkan atas dasar persetujuan suatu perjanjian kerja antara pengusaha 

dengan buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan 
                                                 

13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991. 
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penelitian ilmiah mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara pada 

perusahaan sepatu di PT. Witrainti Jayasakti Surabaya. 

Penangguhan upah yang dimaksudkan dalam judul selain membahas upah secara umum, 

juga secara khusus mengkaji upah minimum regional (UMR) yang diatur dalam Bab V 

Permenaker No. PER-03/MEN/1997. 

 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Dunia ketenagakerjaan di Indonesia sangat menarik untuk dicermati. Setidaknya ada dua 

alasan yang mendasari hal tersebut, pertama, karena buruh sebagai sebuah segmen masyarakat 

kelas bawah nampaknya dalam beberapa dekade telah mengalami marginalisasi, terutama berkait 

dengan kepentingan-kepentingan negara, pemodal atau investor dan pengusaha. Proses 

marginalisasi yang berlebihan ternyata mengakibatkan hal yang kedua, yakni kecenderungan 

meningkatnya tingkat kesadaran resistensi buruh secara massal atas proses tersebut, termasuk 

pula fenomena lahirnya LSM-LSM yang mendukung perjuangan buruh. 

Gelombang demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan buruh seolah-olah tiada henti 

dan terus mengalir dari waktu ke waktu, bahkan dalam jumlah yang semakin membesar. Sebuah 

tesis yang menyoroti gelombang demonstrasi di Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahaun 

1920 telah terjadi pemogokan buruh besar-besaran di pulau Jawa yang melibatkan lebih dari 

25.000 buruh, dan membawa akibat lumpuhnya industri gula pada saat itu.14 Dalam catatan Biro 

Pusat Statistik,15 perselisihan perburuhan yang selalu timbul pada umumnya disebabkan kerena 

buruh mendapat upah yang kurang adil. Data statistik ini menyebutkan antara lain bahwa tahun 

                                                 
14 Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, PT Tiara Wacana Yogya, 1995, hal.. 125. 
 
15 Statistik Indonesia, dalam berbagai edisi. 
 



17 
 

1959 sampai dengan 1965 penyebab utama dari 44% kasus perselisihan perburuhan adalah 

masalah upah. Pasca lahirnya Permenaker No. PER-03/MEN/1989 tentang upah minimum, 

gejolak perburuhan menunjukkan kurang lebih 67% diantaranya disebabkan oleh tuntutan 

penyesuaian upah buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara regional, Sketsa HAM 

Jawa Timur 1996 yang dikeluarkan YLBHI-LBH Surabaya,16 melaporkan bahwa dari 297 kasus 

perburuhan, 179 kasus diantaranya adalah persoalan upah.  

Data-data di atas mencerminkan masih tingginya angka perselisihan perburuhan yang 

disebabkan oleh kondisi pengupahan di Indonesia telah diatur dengan ketentuan upah minimum 

(UMR) sebagai safety net, namun bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia, upah buruh 

di Indonesia adalah terendah.17 Beberapa organisasi buruh Internasional seperti ILO 

(International Labour Organization), ALF-CIO (American Labour Federation and Congress 

Industrial Organization) dan ICFTU (International Confederation Free Trade Union) telah 

mendesak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upah buruh. Belum selesai bagaimana 

menyupayakan agar upah yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup manusia 

secara riil, ternyata terdapat pula ketentuan penangguhan upah yang menyimpang dari ketentuan 

UMR. Jelas ketentuan ini sangat merugikan kepentingan buruh untuk mendapatkan penghidupan 

yang layak. Pernyataan yang disampaikan Ketua FSPSI (Federasi Serikat Kerja Seluruh 

Indonesia) Wilhelmus Bhoka, bahwa FSPSI mengusulkan agar pemerintah menghapus ketentuan 

penangguhan upah minimum yang diajukan perusahaan yang merasa keberatan membayar UMR. 

Tentu penghapusan ketentuan penangguhan upah tidak sekedar proposisi semata, namun harus 

benar-benar ditunjukkan secara serius untuk meghapus. 

                                                 
16 Sketsa Hak Azasi Manusia Jawa Timur 1996, YLBHI-LBH Surabaya, hal.48 
 
17 YLBHI, Demokrasi Dibalik Keranda, Catatan Keadaan Hak-Hak Azasi Manusia di Indonesia 1992, 

YLBHI, 1992, hal. 130; Harian Surya, 15 Februari 1997, hal. 19. 



18 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka pemilihan ”Kajian Yuridis Terhadap Kebijakan 

Penangguhan Upah Buruh di Indonesia” sebagai judul penulisan Skripsi merupakan langkah 

yang tepat untuk mengkaji secara mendalam salah satu dari sekian banyak konflik 

ketenagakerjaan. Dengan perkataan lain judul tersebut mencerminkan adanya suatu penyelidikan 

dan penelitian secara hukum kebijakan penangguhan upah berdasarkan peraturan-peraturan di 

Indonesia. Secara khusus, judul tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penangguhan upah yang 

sering menjadi bahan pembicaraan kaum buruh terdapat permasalahan secara hukum, khususnya 

dalam proses meningkatkan kesejahteraan buruh yang cenderung tidak dapat membaik akibat 

kebijaksanaan tersebut. Dan judul tersebut dimaksudkan untuk menjajaki kemungkinan-

kemungkinan atau alternatif penyelesaian atas kondisi pengupahan di Indonesia, terutama 

berkaitan dengan peraturan-peraturan Upah Minimum Regional. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Bagi penulis, tujuan penulisan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum, juga sebagai parameter untuk menguji tingkat pemahaman 

penulis atas proses tranfer ilmu hukum selama di Fakultas Hukum Universitas. 

Bagi masyarakat, khususnya buruh, penulisan ini bertujuan untuk menumbuhkan tradisi 

pendidikan kritis-analis dalam mencermati permasalahan ketenagakerjaan, terutama mengenai 

kebijakan penangguhan upah. Selain itu untuk mendukung mengimplementasikan pemberdayaan 

masyarakat sipil (Empowering for Civil Society) melalui proses interaksi dan berdiskusi bersama 

penulis, yang tentunya sangat diharapkan melahirkan tanggapan positif dan konstruktif bagi 

penyusunan penelitian ini. 
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Bagi almamater tercinta, penulisan ini dapat dijadikan sebuah bahan kajian secara etis 

akademis dan bermanfaat. 

 

5. Metodologi 

5.1 Pendekatan Masalah 

Pembahasan permasalahan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan 

secara yuridis-normatif (legal research) maupun yuridis-sosiologis (empiris research). 

Kemudian kedua pendekatan ini direfleksikan dengan sebuah contoh kasus yang berkaitan 

dengan perusahaan yang melakukan penangguhan upah. 

5.2  Sumber Data 

Ada dua macam data yang digunakan dalam penulisan ini, yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa fakta-fakta lapangan/kasus akan ditelusuri melalui proses 

interaksi dan diskusi bersama-sama dengan masyarakat lokasi. Sedangkan data sekunder 

dilakukan dengan survei ke lembaga-lembaga yang berkaiatan (Depnaker, SPSI, BPS, 

YLBHI dan lain-lainnya), mengkaji buku-buku, karya tulis ilmiah atau media lain yang dapat 

menunjang dan berhubungan dengan penulisan ini. 

5.3  Pengumpulan Data 

 Proses maupun hasil interaksi dan hasil diskusi bersama-sama dengan masyarakat  lokasi 

diidentifikasikan menurut kualifikasi permasalahan yang dihadapi oleh narasumber baik 

dalam persepektif sejarahnya dan kasus yang muncul secara insidental (kasuistis). Supaya 

memperoleh segala fakta dan informasi yang benar-benar lengkap maka pengumpulan data 

digunakan metode snow ball theory, artinya menggulirkan dan menyilangkan fakta yang 

telah diperoleh dengan banyak subyek informasi yang berbeda. Sedangkan data yang berasal 



20 
 

dari buku dan karya tulis ilmiah dikumpulkan dengan mengadakan pengelompokan 

berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan permasalahan dalam penulisan ini (studi 

pustaka). 

5.4  Analisis Data 

Terdapat dua tahapan analisis dalam penyusunan penelitian ini, pertama, analisis data 

primer dan analisis data sekunder secara terpisah. Data-data primer yang diperoleh melalui 

proses interaksi dan diskusi tersebut dianalisis bersama-sama dengan masyarakat lokasi 

(participatory research). Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penafsiran fakta dan 

sekaligus untuk memanifestasikan ”kesetian pada fakta”. Sedangkan data-data sekunder yang 

telah terkumpul dari buku-buku atau karya ilmiah, dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif-analitis, artinya data tersebut akan digambarkan sedemikian rupa hingga kemudian 

dianalisis dengan mencari keterkaitan dana yang tersedia dengan peraturan yang berlaku. 

 Kedua, analisis dengan mengkorelasikan data primer dan data sekunder. Maksudnya 

dalam kajian ini akan dilakukan studi korelasi yang berupa mengaitkan antara data primer 

(fakta lapangan) dengan data-data sekunder yang telah dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif-analisis. 

 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Kajian ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Bab pertama tentang pendahuluan 

yang berisi latar belakang permasalahan dan rumusannnya, penjelasan judul, alasan pemilihan 

judul, tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistimatika. 

Bab kedua, sebagai awalan pembahasan, mengupas secara lengkap mengenai konsep-

konsep pengupahan dari berbagai pandangan, sekaligus bagaimana penerapannya. Pandangan 
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tersebut meliputi pandangan upah dalam pasar tenaga kerja yang dikaji dari sisi permintaan dan 

penawaran, upah dalam pandangan teori ekonomi klasik dan teori non klasik, upah dalam 

pandangan ILO dan konsep pengupahan di Indonesia yang terdiri dari upah minimum regional 

(UMR), kebutuhan fisik minimum (KFM) dan kebutuhan hidup minimum (KHM). Konsep 

pengupahan ini perlu dikaji berkaiatan dengan lahirnya pengupahan yang melatarbelakangi 

sangat rendahnya upah yang diberikan kepada buruh Indonesia. Dan pada bagian akhir bab ini 

akan dikaji secara mendalam peraturan perundang-undangan mengenai upah buruh. 

Bab ketiga, mengenai pelaksanaan penangguhan upah buruh. Dalam bab ini akan 

mengkaji sebuah permasalahan, yakni sejauh mana kebijakan penangguhan upah di Indonesia 

(menurut peraturan penangguhan upah yang dijelaskan sebelumnya) dapat memberikan 

perlindungan hak-hak bagi buruh. Pembahasan permasalahan di atas, akan diuraikan dengan 

menjelaskan, pelaksanaan penangguhan upah dengan mencermati prinsip-prinsip Permenaker 

Nomor PER-03/MEN/1997 dan prosedur-prosedurnya. Kemudian dianalisa perlindungan hak-

hak buruh dalam penangguhan uaph. 

Bab keempat, mengenai penyelesaian hukum terhadap pengusaha yang melanggar 

ketentuan upah minimum regional. Kajian dalam bab ini akan diarahkan pada penyelesaian 

hukum terhadap pengusaha yang tidak diberi ijin tersebut. Pembahasan dalam bab ini diawali 

dengan mengetengahkan pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum regional yang baik 

dikaji secara normatif maupun empirik. Kemudian, dilanjutkan pada pembahasan penyelesaian 

hukum bagi pengusaha yang tidak diberi ijin penangguhan upah, yang meliputi penyelesaian 

hukum dengan menetapkan Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomer PER-03/MEN/1997, atau 

melalui alternatif penutupan perusahaan. 
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Bab kelima, mengenai kebijakan penangguhan upah buruh dengan studi kasus PT. 

Witrainti Jayasakti, kasus posisinya beserta analisis kasus, baik secara normatif dan empirik. 

Bab keenam, adalan akhir rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan yang 

merupakan intisari pembahasan permasalahan dan saran terhadap kebijakan penangguhan upah 

buruh di Indonesia sebagai saran yang merupakan harapan dan hasil pembahasan. 
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BAB II 
 

UPAH BURUH DI INDONESIA: 
KONSEP DAN PERATURANNYA 

 

 

 Secara ekonomi upah mempunyai pengertian sebagai harga atau balas jasa atas prestasi 

tenaga kerja. Perkembangan industrialisasi modern secara kritis bergantung pada eksistensi 

pasarnya bila kekayaan alam yang tersedia diolah secara baik dan dalam proses tersebut buruh 

dihormati kedudukannya.18 Menghormati kedudukan buruh ini dimaksudkan supaya memenuhi 

tingkat kesejahteraan yang diukur berdasarkan standar kelayakan hidup manusia. Bila dalam 

proses industrialisasi, perhatian terhadap buruh kurang maka tidak menutup kemungkinan terjadi 

hubungan yang kurang harmonis pula, bahkan dapat memicu gejolak ketenagakerjaan. 

 Seperti yang disinggung sebelumnya pada Bab Pendahuluan, ketidakharmonisan dalam 

hubungan ketenagakerjaan atau gejolak ketenagakerjaan sebagian besar ditimbulkan oleh 

permasalahan upah yang dirasakan masih sangat rendah. Rendahnya tingkat upah di Indonesia 

disebabkan persediaan tenaga kerja sangat melimpah, tingkat ketrampilan buruh sangat rendah, 

serta pemerintah yang berkepentingan dan berupaya menciptakan serta memperluas kesempatan 

kerja. Konsekuensi persediaan tenaga kerja yang melimpah akan menimbulkan 

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan tersebut 

tidak sehat dan menyebabkan permasalahan tersendiri bagi dunia ketenagakerjaan. Rekruitmen 

buruh pada berbagai tingkat keahlian (skill) telah menimbulkan permasalahan secara signifikan 

dalam seluruh masyarakat industrialisasi.19 Di Indonesia secara makro, permasalahan lebih 

                                                 
18 E.A. Ramaswamy dan Uma Ramaswamy, Industri and Labour an Introduction, Oxford University Press, 

Bombay Calcuta Madras, 1981, hal. 1. 
19 E.A. Ramaswamy dan Uma Ramaswamy, Ibid, Hal.2 
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banyak disebabkan daya tawar (bargaining power) buruh berada pada posisi yang rendah 

daripada majikan /pengusaha. 

 Karena dalam keadaan tidak seimbang, maka tidak mengherankan upah yang menjadi 

tolak ukuran penghidupan bagi buruh menjadi terpinggirkan. Padahal upah merupakan isu utama 

dalam posisi tawar.20 Dalam kerangka demikian, maka dalam menganalisa kondisi atau 

kebijakan pengupahan yang melatarbelakangi dunia perburuhan, termasuk kebijakan 

penangguhan upah yang menjadi tema pembahasan utama penulisan ini. 

 Berikut akan diuraikan upah dalam pasar tenaga kerja, kemudian mengkaji beberapa teori 

upah yang dikemukakan oleh beberapa pandangan pakar. 

 

1. Upah dalam Pasar Tenaga Kerja 

 Jika membicarakan pasar tenaga kerja maka dikenal konsep upah, permintaan tenaga 

kerja dan penawaran tenaga kerja. Harga (dalam pembahasan ini disebut upah), merupakan tiga 

konsep dasar yang selalu dijumpai dalam penelahaan setiap jenis pasar. Sebuah barang atau jasa 

mempunyai sisi permintaan karena barang dan jasa itu berguna. Barang tersebut akan memiliki 

penawaran bila jumlahnya terbatas. Ini merupakan syarat supaya barang atau jasa dikategorikan 

sebagai barang ekonomi. Interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar 

tenaga kerja, secara bersama-sama menentukan jumlah orang yang akan dipekerjakan dan tingkat 

upahnnya. Mengutip pandangan Bellante dan Jackson, menyebutkan bahwa permintaan tenaga 

kerja yang dikehendaki oleh pengusaha atau majikan untuk dipekerjakan. Sedangkan penawaran 

tenaga kerja dimana pihak pemilik tenaga kerja siap untuk menjualnya di pasar tenaga kerja.21  

                                                 
20 John A. Fossum, Labour Relations: Development, Structure, Proses, Irwin, United States of America, 

edisi V, 1992, hal. 201. 
21 Don Bellante dan Mark Jackson, Ekonomi Ketenagakerjaan, terjemahan dari Labour Economics, Choice 

in Labour Market, FE-UI, Jakarta, 1983, hal. 49. 
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 Mencermati kondisi semacam ini tampaknya pasar tenaga kerjasama halnya dengan 

pasar barang. Padahal sebetulnya tidak demikian, pasar tenaga kerja memiliki karaktristik yang 

berbeda, yakni bahwa manusia dan tingkah lakunya tidak dapat dibeli atau dijual seperti halnya 

mesin atau alat-alat produksi yang lain. Artinya, pekerja tidak dilihat dari aspek menjual 

tenaganya saja, namun ia juga merupakan manusia yang memiliki integritas sebagai pribadi 

dalam kehidupannya. 

 Pertemuan dalam pasar tenaga kerja, antara permintaan dan penawaran menghasilkan 

sebuah konsep baru mengenai upah. Konsep upah dalam terminologi ekonomi ketenagakerjaan, 

dipandang sebagi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran dapat bermakna ganda, yakni 

upah sebagai pendapatan sebagai komponen biaya. Konsep upah sebagi pendapatan  memiliki 

karakter khas karena tenaga kerja tidak dilihat sebagai komoditi melainkan sebagai makhluk 

sosial. Sedangkan upah muncul sebagai konsep komponen biaya, karena ikut memberikan 

kontribusi dalam keseluruhan struktur biaya proses produksi. 

 Pembedaan di atas sebenarnya hanya menyangkut titik berat analisis. Konsep upah dari 

segi pendapatan lebih mengarah pada analisis perilaku buruh (persediaan tenaga kerja), 

sedangkan dari segi komponen biaya (serta produksivitas) lebih mengarah pada analisis perilaku 

majikan atau perusahaan (permintaan tenaga kerja). Meskipun pembedaan antara konsep biaya 

hanya menyangkut titik berat analisis, namun kajian terhadap penentuan upah dari sisi 

permintaan maupun dari sisi penawaran menjadi lebih penting untuk mendapatkan porsi 

pembahasan. 

 

 

 



26 
 

1.1 Penentuan Upah dari Sisi Permintaan 

 Karaktristik sektor usaha, tingkat teknologi, organisasi produksi dan kondisi perusahaan 

merupakan faktor-faktor sisi permintaan yang akan mempengaruhi tingkat upah. Terdapat 

diferensiasi kemampuan sektoral, perusahaan, teknologi dan organisasi produksi dalam 

menentukan tingkat upah. Dalam diferensiasi ini, ada dua teori yang dapat menjelaskan upah dari 

sisi permintaan, yakni teori pasar tenaga kerja internal dan teori segmentasi tenaga kerja.22 

 

1.1.a Teori Pasar Tenaga Kerja Internal. 

Teori ini menjelaskan bagaimana diferensiasi upah terjadi dan berlangsung dalam suatu 

iklim perekonomian yang sangat kompetitif, termasuk perhatian terhadap bagaimana keputusan 

menajemen berkenaan dengan upah dan alokasi penggunaan tenaga kerja. 

Pasar tenaga kerja internal ini ditandai oleh adanya kesenjangan perbedaan upah antar 

perusahaan serta rendahnya labour turn over.23 Rendahnya labour turn over merupakan 

keberhasilan manajemen menciptakan hubungan pengusaha dengan buruh yang menguntungkan 

kedua belah pihak. Pengusaha memberikan insentif dan peluang kepada karyawannya untuk 

mendapatkan keahlian lebih tinggi dengan mengikutsertakan mereka dalam suatu pelatihan yang 

diselenggarakan perusahaan. 

Dengan cara demikian, kesempatan bagi mereka menjadi terbuka untuk melakukan 

mobilitas vertikal dan sangat memungkinkan iklim intern perusahaan seperti ini mendorong 

karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Hubungan antara pengusaha dan buruh 

menjadi harmonis bila penggajian didasarkan pada senioritas, keahlian dan pengalaman kerja 

                                                 
22 Dedi Haryadi, Upah Dalam Persepektif Teori, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga Bandung, 1994, hal. 

12. 
23 Christ Manning, Wage Differentials and Labour Market Segmentation in Indonesia Manufacturing, 

Cannbera Research School of Pasific Studies, Australian National University, 1979. 
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dalam sebuah perusahaan. Karena hal tersebut memiliki kecenderungan meningkatkan perbedaan 

upah antar karyawan dengan jenis pekerjaan yang sama dalam kelompok perusahaan yang 

sejenis maupun perusahaan yang berlainan. 

 

1.1.b Teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja 

Teori ini sangat tepat dikembangkan untuk mengkaji fenomena pengupahan di negara-

negara sedang berkembang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dua alasan yaitu: pertama, kajian 

di negara berkembang mengenai segmentasi pasar tenaga kerja berarti mengkaji sebagian besar 

tenaga kerja yang berupah rendah, di negara maju hal tersebut terjadi sebalikya. Kedua, terdapat 

dugaan yang kuat bahwa diferensiasi upah yang terjadi di negara berkembang berkorelasi dengan 

tingkat perkembangan teknologi. 

  Segmentasi pasar tenaga kerja terbagi ke dalam dua jenis pasar, yakni pasar tenaga 

kerja primer dan pasar tenaga kerja sekunder. Upah dan hubungan kerja antara majikan dengan 

buruh, serta tipologi pada kedua jenis pasar tersebut sangat berdeda. Pasar tenaga kerja primer 

ditandai oleh tingginya tingkat upah, hubungan majikan dengan buruh stabil, peluang promosi 

tinggi, kesempatan untuk meningkatkan kecakapan juga tinggi. Sedangkan dalam pasar tenaga 

kerja sekunder hal-hal seperti itu tidak ditemukan, bila ada hanya dalam derajat yang rendah. 

Pembedaan antara pasar tenaga kerja primer dan tenaga kerja sekunder ditentukan oleh sifat 

permintaan tenaga kerja secara umum, kondisi pekerjaan dan pengaruh jangka panjang 

penawaran jenis tenaga kerja tertentu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 

pengelompokan jenis pasar tenaga kerja semacam itu justru semakin menguat. 
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  Adapun terbentuknya kedua janis pasar yang semakin menguat itu, menurut pandangan 

Doeringer dan Piore (dalam Manning) disebabkan oleh tiga hal.24 Pertama, karaktristik pekerja 

yang berupah rendah yang kondisinya cenderung terus memburu; kedua, ketertarikan atau 

subkontrak antara perusahaan kecil dan perusahaan besar; ketiga, kebijaksanaan pemerintah yang 

cenderung melindungi pekerja pada sektor formal. Kecenderungan-kecenderungan di atas, 

kemajuan teknologi produksi dan membaiknya tingkat upah pada pasar tenaga kerja primer dapat 

menimbulkan perbedaan yang sangat tajam dengan pasar tenaga kerja sekunder. Dalam pasar 

tenaga kerja primer, teknologi produksi dan tingkat upah ada tendensi terus meninggkat, 

sementara dalam pasar tenaga kerja sekunder kejadian sangat mungkin terjadi 

 

1.2 Penentuan Upah dari Sisi Penawaran 

 Dalam menentukan tingkat upah dari sisi penawaran berkaitan dengan jumlah dan 

karaktristik tenaga kerja. Karaktristik yang dimaksud adalah teori sumber daya manusia sebagai 

variabel penentuan, seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan, keahlian, serta kaitan diantara 

ketiganya yang merupakan faktor pengaruh utama perbedaan tingkat upah. Meskipun demikian, 

terdapat bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa karaktristik individu tenaga kerja 

merupakan determinan utama disparitas upah. 

 Teori sumber daya manusia mengungkap fenomena diferensiasi upah dari aspek 

penawaran tenaga kerja kurang mendapat perhatian. Sebenarnya kajian diferensiasi upah dari sisi 

permintaan tenaga kerja merupakan kritik terhadap teori sumber daya manusia. Analisis tentang 

upah di negara-negara sedang berkembang seringkali memperhatikan variabel-variabel yang 

menentukan kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain menekan sisi penawaran serta 

                                                 
24 Christ Manning, Ibid, hal. 45. 
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mengutamakan pentingnya karakter individu, seperti pendidikan, keahlian dan pengalaman kerja 

dalam menjelaskan diferensiasi upah. 

 Mereka yang menganalisis dari sisi permintaan percaya bahwa faktor penting yang 

menentukan diferensiasi upah bukanlah karaktristik tenaga kerja, melainkan karaktristik 

pekerjaan itu sendiri. Pemikiran yang demikian menegaskan bahwa tenaga kerja dialokasikan ke 

berbagai jenis pekerjaan dan jabatan sesuai dengan posisi mereka dalam barisan pencari tenaga 

kerja.25 Dan analisis dari sisi permintaan ini menggugat keyakinan mereka yang memberi 

tekanan berlebihan terhadap pentingnya pendidikan dan program pelatihan, sebagai instrumen 

untuk memperkecil ketimpangan upah. 

 Terdapat faktor-faktor di luar institusi pasar yang langsung mempengaruhi 

pembentukan tingkat upah, seperti kebijakan pemerintah dan organisasi serikat pekerja. Faktor-

faktor ini terlepas dari pengaruh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara ekonomi, dalam 

memahami keberadaan serikat pekerja, upah pada tingkat tertentu ditentukan melalui suatu 

penawaran kolektif antara pihak serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Artinya, adanya 

serikat pekerja dan penawaran kolektif mencerminkan ketidaksempurnaan persaingan. 

 

2. Upah dalam Teori Ekonomi Klasik dan Neo-Klasik 

 Pembahasan upah dalam teori ekonomi klasik akan disandarkan pada pemikiran Adam 

Smith, David Ricardo dan Karl Marx. Ketiganya mengemukakan pemikiran mengenai upah yang 

berbeda. 

 Adam Smith menegaskan adanya barang sangat berguna dalam kehidupan namun tidak 

bernilai dalam pertukaran. Sebaliknya ada pula barang yang rendah faedahnya namun bernilai 

tinggi dalam pertukaran. Paradoks tersebut membawa Smith pada suatu pendapat bahwa harus 
                                                 

25 Christ Manning, Ibid, hal.39 



30 
 

ada pembedaan yang jelas antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang.26 Adam Smith juga 

berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan dalam pertukaran. Nilai tukar itu bersumber 

pada komponen tenaga kerja dan imbalan jasa yang diberikan bagi pekerjaannya dan pada 

akhirnya nilai suatu barang diukur dengan biaya jumlah tenaga kerja. 

 Dalam hubungan ini, Smith mengemukakan bahwa nilai sebenarnya bersumber pada 

semua unsur komponen produksi. Dalam konteks ini terdapat dikotomi bahwa upah dianggap 

sebagai biaya dalam proses produksi. Penghitungan biaya ini dinilai dengan harga atas 

penggunaan sejumlah tenaga kerja yang harus mencakup biaya untuk mempertahankan tingkat 

hidup tenaga kerja bersangkutan (teori upah berdasarkan kebutuhan hidup). Menurut Smith, 

dalam sistem ekonomi berkembang yang ditandai dengan pembagian kerja, nilai yang dihasilkan 

seorang buruh dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain upah untuk buruh, keuntungan 

untuk pengusaha yang menyediakan modal dan membeli bahan mentah, serta sewa tanah untuk 

pemilik tanah.  

 Menurut pemikiran kapitalis, ketiga faktor produksi tersebut (kerja, modal dan tanah) 

sama tingkatannya dan secara bersama-sama membentuk nilai sebuah barang. Dalam pandangan 

Smith buruh sendirilah yang (sebenarnya) membuat nilai suatu barang, sedangkan keuntungan 

dan sewa tanah ditarik dari upah dan beralih ke tangan pengusaha.  

 Pandangan yang berbeda dengan Adam Smith yakni yang dikemukakan oleh David 

Ricardo yang menyatakan ketidakpercayaan dia bahwa kapitalisme merupakan bentuk ekonomi 

harmonis dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Justru sebaliknya, 

Ricardo (dalam Burkitt) berpendapat tiga kelas ekonomi yakni buruh, pengusaha, dan tuan tanah. 

                                                 
26 Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, 

hal.34. 



31 
 

Menurut analisisnya, dengan kekayaan yang terakumulasi, tidak semua kelas dalam masyarakat 

mendapat untung.  

 Menurut Ricardo, kapitalisme akan tetap ada sampai kiamat karena kapitalisme 

merupakan satu-satunya tatanan ekonomi yang cocok dengan karakter manusia. Sekalipun 

dengan sistem ini ada yang dirugikan, namun tidak bisa disangkal bahwa kapitalisme 

memproduksi kekayaan yang paling banyak. 27 Pemikiran Smith mengenai upah menjadi 

landasan teori upah yang dikembangkan oleh Ricardo. Pokok pemikirannya adalah nilai dan 

harga barang bersumber pada pekerjaan tenaga manusia. Menurutnya tingkat upah sebagai 

timbal jasa bagi tenaga kerja diperlukan hanya untuk mempertahankan dan melanjutkan tenaga 

kerja, tidak kurang tidak lebih.28 Inilah yang disebut hukum besi yang menjadi dasar teori upah 

Ricardo.29 

 Dalam konteks diatas tampaknya Ricardo pesimis atas koreksi sistem ekonomi kapitalis. 

Oleh sebab itu dia mengusulkan bahwa sebaiknya tingkat upah diserahkan saja pada mekanisme 

pasar, tanpa perlu campur tangan pemerintah. Pemikiran Ricardo tentang nilai dan harga barang 

yang didasarkan pada biaya tenaga kerja dan mengenai hukum besi yang mendasari tingkat upah 

menjadi landasan Marx untuk mengembangkan teori upah. Karl Marx beranggapan bahwa nilai 

                                                 
27 Mengutip pandangan Paul Heinz Koestner mengenai Ricardo dalam buku terjemahan, Tokoh-Tokoh 

Ekonomi Mengubah Dunia, Gramedia, Jakarta,1988. Ia mengatakan bahwa Ricardo hidup dalam suatu masa ketika 
terjadi perubahan besar dalam sejarah, yakni Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Revolusi Industri 
menghasilkan mesin-mesin menggeser kerajinan tangan dan industri rumah tangga. Akibat yang lebih jauh adalah 
menghasilkan banyak penganggur. Ketika itu (pada tahun 1977), daripada memaksa pengusaha untuk membayar 
upah minimal, pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memberikan tunjangan upah. Dalam kondisi seperti ini 
pemerintah masih berpihak pada pengusaha dengan cara membebankan pajak pada harga bukan pada pendapatan. 
Kebijakan ini tentu saja menguntungkan kelompok kaya. Pada masa itu pula pemerintah melarang pembentukan 
serikat buruh dengan alasan khawatir akan terjadinya kerusuhan. 

28 Sumitro Djojohadikusumo, op.cit, hal. 42. 
 
29 Hukum besi tentang tingkat upah dianggap sebagai harga keseimbangan tenaga kerja. Disebabkan satu 

atau beberapa hal, misalnya karena akumulasi modal atau kemajuan teknologi, harga keseimbangan ini bisa 
mengalami perubahan turun naik. Akan tetapi  hal itu hanya akan berlangsung dalam tempo singkat. Kekuatan pasar 
pada akhirnya akan mengembalikan tingkat upah ke titik keseimbangan. Tingkat upah pada titik keseimbangan ini 
mencakup kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya. 
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semua komoditi sama dengan pekerjaan yang ada dalam komoditi tersebut. Tolak ukurnya 

adalah jam kerja yang dicurahkan untuk pekerjaan itu. Hal yang membedakan antara Marx 

dengan Ricardo adalah Marx memandang tenaga kerja manusia pada hakekatnya sama saja 

dengan komoditi lain dalam proses transaksi jual beli.  

 Marx perlu membedakan antara nilai dalam kata ekonomi yang masih sederhana dengan 

nilai tata ekonomi kapitalis. Nilai dalam tata ekonomi sederhana ditandai dengan jumlah dan 

keragaman komoditas yang terbatas serta fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Sedangkan dalam 

tata ekonomi kapitalis uang yang sudah berfungsi sebagai dana modal. Selain itu sasaran 

produksi dalam kedua tatanan sistem ekonomi tersebut sangat berbeda. Sasaran produksi dalam 

susunan ekonomi sederhana adalah suatu transformasi kualitatif dari nilai guna barang-uang-

barang. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisme, sasaran produksinya berupa penambahan 

kuantitatif dari nilai tukar uang barang-barang.30 

 Pada masyarakat kapitalis, peran manusia hanya sebagai sekrup kecil di tengah raksasa 

mesin produksi. Proses produksi sangat dominan terhadap peran manusia, bukan sebalikya. Oleh 

karena itulah, tenaga kerja manusia tidak lebih dari sebuah komoditas. Tidak aneh, bila kapitalis 

membeli tenaga kerja bukan sebagai manusia melainkan sebagai jumlah jam kerja dari sebuah 

”barang” yang kebetulan berbentuk manusia. 

 Karl Marx kemudian mengembangkan teori nilai surplus. Contohnya, diumpamakan satu 

hari kerja dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama mencakup 7 jam kerja, menghasilkan nilai 

produk yang sama dengan upah tenaga kerja. Bagian pertama ini adalah pekerjaan yang 

dibutuhkan untuk reproduksi tenaga kerja sebagai komoditi(v). Bagian kedua, menyangkut 

kelebihan jam kerja, misalnya 2 atau 3 jam, tentu masih dalam hari yang sama. Bagian kedua 

                                                 
30 Tom Bottomore, et.al., A Dictionary of Marxist Thought, Basil Blackwell Publisher Limitted, England, 

1985, hal. 475. 
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inilah yang sebetulnya menghasilkan nilai surplus (s). Perbandingan nilai antara nilai bagian 

kedua dengan bagian pertama disebut Marx sebagai tingkatan nilai surplus, yang dinotasikan s/v. 

Tingkat nilai surplus dipengaruhi oleh jam kerja, upah dan produktivitas tenaga kerja. Artinya 

besaran nilai surplus dapat diubah-ubah, apakah naik, turun, tetap atau tetap tergantung ke arah 

mana kita menghendakinya. Nilai surplus bisa ditingkatkan dengan menambah jam kerja, 

menurunkan tingkat upah atau meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sebalikya. Tingkat 

nilai surplus yang demikian mencerminkan proses pemerasan pihak majikan dan tenaga kerja.31 

 Menurut Marx, hanya buruh yang dapat menghasilkan nilai dan nilai lebih, sedangkan 

mesin tidak. Artinya nilai suatu barang menggambarkan seberapa lama buruh tersebut terlibat 

dalam proses produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan 

pengertian ini maka sebuah mesin sebenarnya tidak memproduksi nilai baru. Nilai yang melekat 

pada mesin dipindahkan ke dalam hasil produksi akhir. 

 Pemikiran Marx tidak begitu banyak mencurahkan ke arah upaya peningkatan upah atau 

pengurangan jam kerja. Pemikirannya lebih tertuju pada upaya menciptakan suatu perubahan 

struktur dalam masyarakat. Marx memandang bahwa sejarah umat manusia tidak lain adalah 

perjuangan kelas, dari masyarakat perbudakan ke masyarakat feodal sampai ke kapitalisme 

lawan kaum buruh. Pertarungan anatar kaun kapitalis dengan kaum buruh merupakan 

pertarungan terakhir. Setelah itu terwujud suatu masyarakat tanpa kelas (clasless society). Dalam 

masyarakat tanpa kelas ini alat produksi dimiliki oleh umat manusia. 

 Teori upah Marx sangat dekat kaitannya dengan teori yang dikemukakan para ahli 

ekonomi klasik (dalam penulisan ini diwakili oleh Adam Smith dan David Ricardo). Bagi Marx 

sudah jelas bahwa tingkat upah dibawah sistem kapitalis dalam jangka panjang hanya terbatas 

berada pada tingkat subsistensi. 
                                                 

31 Tom Bottomore, et.al., ibid, hal. 473. 
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 Ahli ekonomi klasik memandang biaya produksi sebagai faktor yang menentukan harga 

produk, sementara itu ahli ekonomi neo-klasik yang menganut faham utilitas marginal percaya 

bahwa permintaan merupakan faktor yang menentukan harga produk. Upah tenaga kerja 

ditentukan oleh permintaan tenaga kerja yang diwakili oleh nilai produk fisik marginal tenaga 

kerja. Analisis kaum neo-klasik terutama Alfred Marshall melihat bahwa nilai ditentukan oleh 

interaksi atas permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi).32 Hubungan pemasukan dan 

pengeluaran suatu perusahaan dapat diandaikan sebagai berikut, tenaga kerja dan modal 

merupakan subsitusi yang sempurna. Bila subtitusinya sempurna maka dapat dikatakan bahwa 

faktor produksi tenaga kerja sama dengan modal. 

 Padahal, kenyataannya tidak demikian. Secara umum, bila sebuah perusahaan harus 

mengurangi penggunaan satu unit faktor produksi maka untuk mempertahankan jumlah 

pengeluaran yang sama, ia harus meningkatkan penggunaan faktor produksi lainnya. Apabila 

mempunyai kebebasan memilih maka setiap perusahaan akan berusaha menghasilkan jenis 

pengeluaran dengan kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling sedikit biayanya. 

 Bila setiap perusahaan menambah satu unit tenaga kerja terhadap persediaan modal yang 

sudah tetap maka jumlah pengeluaran akan meningkat. Apakah pengeluaran akan meningkat atau 

tidak menurut tingkat pertambahan, sangat bergantung pada karaktristik proses produksi. Pada 

pokoknya, setelah sejumlah tenaga kerja digunakan maka pengeluaran akan meningkat  atau 

tidak menurut tingkat pertambahan, sangat tergantung pada karaktristik proses produksi. Pada 

pokoknya, setelah sejumlah tenaga kerja digunakan maka pengeluaran akan mulai bertambah 

menurut tingkat pengurangan. Artinya, produk fisik marginal tenaga kerja akan menjadi positif 

namun dengan pertambahan yang semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan hukum 

                                                 
32 Sumitro Djojokusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, 

hal.67. 
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pertambahan yang semakin berkurang (law of deminishing return). Gejala law of deminishing 

return merupakan gejala rekayasa yang memiliki implikasi rumit bagi analisis ekonomi. 

Implikasi utamanya adalah setelah menggunakan tenaga kerja, perusahaan akan bersedia 

menggunakan tenaga kerja tambahan dengan memberikan upah lebih rendah. Ini terjadi karena 

setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, setiap unit tambahan tenaga kerja akan menghasilkan 

sedikit pengeluaran tambahan.33 Dalam proses produksi terdapat biaya yang merupakan 

pengorbanan pekerja dan pemilik modal. Pengorbanan pekerja disebut disutility of labour dan 

pengorbanan pemilik modal di sebut waiting. Disini pemilik modal harus menunggu sebelum 

modal tersebut menghasilkan bunga. Kedua jenis pengorbanan tersebut, masing-masing dan 

kombinasi keduanya, akan mencapai tingkat batas tertentu yaitu tingkat biaya marginal. Pada 

tingkat ini, pekerja dan pemilik modal tidak akan bersedia mengalami disutility dan waiting lebih 

lanjut lagi. 

 Teori Neo-Klasik tentang upah serta tentang penggunaan tenaga kerja dengan beberapa 

perubahan penting, terus memantapkan diri sebagai arus utama pendekatan analisis tenaga kerja. 

  

3. Upah dalam Pandangan Internasional Labour Organization (ILO) 

 International Labour Organization atau yang disingkat ILO adalah sebuah badan khusus 

dibawah struktural United Nations Organization (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang secara 

khusus membidangi perburuhan. ILO,34 mendefinisikan upah sebagai berikut: 

“The common nation of wages is that of payment to a workers by 
his employer made regulary (usually at daily, weekly, fortnightly or 
monthly interval), including payment in cash and in kind, amounts 
earned by piece-workers, supplementary earning under incentive 

                                                 
33 Don Bellante dan Mark Jackson, Ekonomi Ketenagakerjaan, terjemahan dari Labour Economic, Choice 

in Labour Market, FE-UI, Jakarta, 1983, hal. 72. 
34 FX. Djumialdji, S.H., Selayang Pandang Mengenal ILO, Liberty, Yogjakarta, 1992, hal. 1. 
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plans, cost of living allowances and reguler bonus”.35 
 

 Definisi ILO mengenai upah seperti di atas lebih mengarah kepada konsep upah sebagai 

pendapatan. Konsep upah sebagai pendapatan lebih melihat buruh sebagai makhluk sosial. (lihat 

pembahasan Upah dalam  Pasar Tenaga kerja, hal 18). 

 

4. Konsep Pengupahan Buruh Di Indonesia 

 Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut mencerminkan 

bahwa ada jaminan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga sangat wajar 

segala bentuk pengupahan juga harus diupayakan memperoleh jaminan tersebut. Konsepsi 

demikian juga menjadi dasar perubahan dalam penentuan upah minimum, dari kebutuhan Fisik 

Minimum (KFM) menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). 

 Mencermati beberapa teori yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan pengupahan di 

Indonesia lebih pada merupakan perpaduan konsep-konsep pengupahan tersebut. Ini disebabkan 

kompleksitas permasalahan pengupahan, seperti pertama, adanya tingkat upah yang masih 

berada dibawah standar kebutuhan fisik minimum; kedua, adanya perbedaan upah yang terlalu 

mencolok baik antar daerah, antar sektor maupun subsektor dan ketiga, adanya kesenjangan yang 

terlalu mencolok antara besarnya upah tertinggi dengan upah terendah yang diterima pekerja. 

Perbedaan ini terjadi baik secara daerah, sektor maupun subsektor sehingga akibatnya muncul 

kesenjangan upah rasio upah.36 

                                                 
35 Internasional Labour Organization, An Integrated System if Wages Statistic, La Concorde, Epalinges, 

Switzerland, 1979. 
36 Prijono Tjiptoherijanto, Perkembangan Upah Minimum dan Pasar Tenaga Kerja, Analisis CSIS, tahun 

XXIII, No. 3, Mei-Juni 1994, hal. 228. 
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 Membicarakan kondisi pengupahan buruh pada industri manufaktur, tidak terlepas dari 

pemahaman praktek pembangunan secara luas. Terutama yang menyangkut proses kebijakan 

negara dalam hal pengalokasian sumbar daya (termasuk tenaga kerja) dan industrialisasi. 

Pemahaman terhadap paradigma pembangunan yang terjadi di Indonesia sangatlah plural, namun 

terdapat titik-titik tertentu secara signifikan dapat berkaitan.37 

 Paradigma perekonomian Indonesia dengan adanya tekanan internasional secara 

sistematis masih mewarnai kebijakan pemerintah hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh konsesi 

hutang luar negeri Indonesia dalam membiayai pembangunan yang akibatnya melahirkan 

restrukturisasi kebijakan yang sejalan dengan kepentingan negara pemberi hutang.38 Akibatnya 

dari paradigma perekonomian yang berjalan seperti ini, telah lahir masyarakat dengan ciri 

kehidupan ekonomi masyarakat yang marginal dari segi pendapatan dan tumbuhnya jumlah 

tenaga kerja setengah penganggur yang amat besar jumlahnya.39 Kondisi demikian sebenarnya 

menunjukkan lemahnya posisi pekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan hak-hak yang 

lain. Untuk mencermati posisi pekerja tersebut, ada baiknya diperbandingkan dengan sistem 

perekonomian yang lain (lihat tabel 1). 

                                                 
37 Dalam berbagai buku terdapat ketidaksamaan pandangan mengenai paradigma ekonomi, baik secara 

ideologi sampai peristilahan. Berikut Richard Robinson dalam buku Indonesia, The Rise of Capital (1986) dan 
Makarim Wibisono dalam The Political Economy of The Indonesian Textile Industry Under The New Order 
Goverment (1989, tidak dipublikasikan) memandang bahwa kebijakan pembangunan di Indonesia pasca Orde Baru 
dipenuhi oleh berbagai kepentingan di dalam negeri maupun desakan kepentingan luar negeri terhadap Indonesia. Di 
dalam negeri, setidaknya terdapat dua kelompok kepentingan yang saling berebut pengaruh atas kebijakan alokasi 
sumber daya negara, yakni “kubu nasionalis” yang sangat mendukung adanya proteksi bagi industri dalam negeri 
dan “kubu globalis” yang sangat mendukung mekanisme pasar dunia dan liberalisasi ekonomi secara umum. Selain 
pendapat itu, ada pula yang menyebut kebijakan pengupahan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem ekonomi 
kapitalis, yang mana dalam sistem ini upah hanyalah sebagai sektor atau komponen produksi dalam proses 
industrialisasi. 

 
38 Restrukturisasi tersebut lebih dikenal dengan SAP (Structural Adjusment Programme). Pemberitaan 

terbaru mengenai SAP ini terjadi saat IMF memberikan sejumlah bantuan (hutang) untuk memperbaiki krisis 
moneter di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan adanya penandatanganan antara Presiden RI H.M Soeharto 
dengan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus. 

 
39 Ali Sugihardjanto, Model Pembangunan Versi Bank Dunia: Sebuah Kritik Awal, Prisma No. 9, 

September 1994, hal.7. 
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POSISI PEKERJA DALAM BERBAGAI SISTEM PEREKONOMIAN 

Tabel 1 

 Sistem Ekonomi 
Kapitalis/Liberal 

Sistem Ekonomi Sosial 
Komunis 

Sistem Ekonomi Indonesia 

a. Peranan Pemerintah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kedudukan 

Perseorangan 
 
 
 
 
c. Pemilihan Lapangan 

Pekerjaan 
 
 
 
 
 
d. Hubungan Kerja 

1. Upah 
2. Jam kerja 
3. Lingkungan kerja 

 

Pemerintah tidak campur 
tangan kecuali dalam 
kegiatan tertentu (public 
goods) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebas penuh/liberal dalam 
batas-batas kewajaran yang 
diterima masyarakat 
 
 
 
Bebas memilih pekerjaan 
sesuai dengan kehendak 
masing-masing dan 
digunakan untuk 
kepentingan diri sendiri 
 
 
Berdasarkan konrtak kerja. 
Upah disesuaikan dengan 
kekuatan pasar, hubungan 
sangat impersonal. 

Pemerintah berperan penuh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak bebas/tidak dikenal 
arti individu, yang ada 
hanyalah kolektivitas 
 
 
 
Semua orang adalah buruh. 
Hanya ada kelas buruh. 
Lapangan pekerjaan 
ditentukan oleh negara. 
 
 
 
Ditentukan dan 
direncanakan oleh negara. 
Manusia hanya sebagai alat 
produksi.  

Pemerintah mengawasi 
jalannya mekanisme 
permintaan dan penawarn 
demi tercapainya kestabilan 
ekonomi, keseimbangan 
kekuatan ekonomi, 
pencegahan persaingan 
tidak sehat, perlindungan 
bagi produsen dan 
konsumen yang lemah, 
pengembangan ekonomi 
nasioanl, serta untuk 
mempertahankan keamanan 
nasional dan moralitas 
bangsa. 
 
Bebas terpimpin dalam 
batas-batas yang tidak 
merugikan kepentingan 
umum dan telah ditentukan 
UUD1945. 
 
Bebas memilih pekerjaan 
yang dipilih dan tersedia. 
Dikerjakan untuk 
menghidupi diri sendiri, 
sekeluarga secara layak dan 
untuk kepentingan nasional. 
 
Berdasarkan sikap 
manusiawi. Upah 
disesuaikan dengan prestasi 
yang dihasilkan dan yang 
tepat menjamin 
penghidupan yang layak 
dari segi kemanusiaan. 
 

 
Sumber : a. Diolah dari Hand-Out Hariry Hady, Jakarta, 1981. 
               b. Disarikan dari Penjabaran Demokrasi Ekonomi oleh ISEI, 1990, Jakarta. 
 
 

 

 Pengupahan dalam sistem ekonomi kapitalis yang liberal, diberikan atas dasar kekuatan 

pasar. Maka seorang akan menerima upah tergantung dari kekuatan penawaran dan permintaan 

pekerja dalam pasaran kerja. Sedangkan dalam sistem ekonomi yang berbau sosialis ataupun 

komunis, upah ditentukan oleh negara. Hal tersebut untuk menyeragamkan upah pekerja yang 

ada. Sementara itu, didalam sistem ekonomi Indonesia, upah ditentukan secara lebih manusiawi. 

Dengan demikian, selalu diusahakan pemberian upah yang sepadan dengan prestasi pekerja yang 
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dihasilkan dan besar upah tersebut harus dapat menjamin penghidupan pekerja secara layak 

dilihat dari sisi kemanusiaan. 

 Pada tataran ideal, tabel di atas – khususnya pengupahan pada sistem ekonomi Indonesia 

– sebenarnya sudah cukup mewadahi pemenuhan kebutuhan hidup buruh. Yang menarik justru 

pada tataran realistis, dimana persoalan pengupahan sangat mendominasi perselisihan 

perburuhan antara pengusaha dengan buruh. Persoalan pengupahan menjadi semakin urgen 

diperjuangkan ketika terjadi tingkat inflasi tinggi atau peningkatan harga-harga atau kenaikan 

harga barang dan jasa yang lebih besar dari kenaikan upah. Untuk menjaga kemungkinan 

pengusaha membayar dibawah standar hidup yang disandarkan pada kondisi perekonomian 

secara umum, maka Pemerintah berperan serta dalam penentuan Upah Minimum Regional 

(UMR) yang diatur dalam pasal 3 Permenaker No. PER.03/MEN/1997 didasarkan atas 

pertimbangan sebagai berikut: (a) Kehidupan Hidup Minimum/HKM, (b) Indeks Harga 

Konsumen/HKM, (c) perluasan kesempatan kerja, (d) upah pada umumnya yang berlaku secara 

regional, (e) kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, (f) tingkat 

perkembangan perekonomian. Usaha penentuan upah minimum tersebut bertujuan untuk 

melindungi pekerja atau buruh dari perlakuan pengusaha yang kurang memperhatikan 

kesejahteraannya. 

 Disisi lain, upah minimum yang diupayakan menjadi jaring pengaman melindungi buruh 

dari ketidaksewenang-wenangan pemberian upah oleh pengusaha, ternyata terdapat pengaturan 

penangguhan upah buruh. Pengaturan penangguhan upah buruh tersebut menjadi aturan yang 

menghapus harapan buruh untuk mendapatkan upah yang layak atau sesuai dengan kebutuhan 

hidupnya. Akhirnya upah menjadi semacam lingkaran setan yang kepastian hukum perolehan 

upahnya semakin tidak jelas. 
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5. Peraturan Perundang-undangan tentang Upah Buruh 

 Peraturan upah yang berlaku saat ini sangat penting dikaji karena pada kenyataannya 

memperlihatkan bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran upah buruh yang dilakukan oleh 

pengusaha. Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup buruh pengusaha kurang memberikan 

perhatian terhadap kebutuhan sosialnya. Dalam hal penentuan upah minimum juga terkadang 

kurang memenuhi kebutuhan hidup minimum buruh. Hal ini disebabkan kondisi riil terutama 

yang berkait dengan percepatan laju inflasi yang setidaknya turut berpengaruh terhadap 

kebutuhan hidup buruh sehari-hari. 

 Berpijak pada hal di atas, maka sangat penting sekali sebelum membahas persoalan 

penangguhan upah, terlebih dahulu membahas bagaimana peraturan upah buruh di Indonesia. 

Mengenai upah, telah banyak kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 Beberapa produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi upah 

buruh dan kondisi kerjanya secara kuantitatif sudah cukup memadai, namun perlu diperhatikan 

bahwa secara kualitatif masih harus mendapat kajian yang lebih banyak. 

 

 Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 

1. UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan 

Perburuhan (tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951) jo. UU No. 8 Tahun 

1981 tentang Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana. 
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2. UU Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan 

Perempuan untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya. UU ini tercatat dalam Lembaran Negara 

Nomor 171 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2153. 

3. UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, tercatat dalam 

Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912. 

4. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, tercatat 

dalam Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 

3201. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, tercatat dalam 

Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190. 

6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian 

Pengupahan Nasional. 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-05/MEN/1989 tentang Ketentuan Upah 

Minimum. 

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 582/MEN/1990 tentang Penyesuaian Ketetapan 

Upah Minimum dengan Indeks Harga Konsumen. 

 Peraturan yang disebutkan diatas, sebagian telah ada perubahan-perubahan (dalam arti 

terdapat pencabutan) khususnyan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor PER-03/MEN/1997 tentang Upah Mininum Regional (yang mencabut Permenaker 

Nomor PER-01/MEN/1996 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan. Secara khusus kajian yuridis sub bab ini akan diarahkan pada pembahasan 

penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, namun 
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sebelumnya dijelaskan secara singkat gambaran secara umum kebijakan pemerintah mengenai 

upah minimum. 

 

5.1. Kebijikan Pemerintah Mengenai Upah Minimum 

 Kebijakan pemerintah yang langsung mempengaruhi tingkat upah sebagian besar buruh 

di Indonesia adalah yang berkaitan langsung dengan kebijakan upah minimum yang dikeluarkan 

oleh Menteri Tenaga Kerja RI berdasarkan hasil kerja dari Dewan Penelitian Pengupahan 

Nasional maupun Daerah (DPPN/DPPD). Kebijakan ini sebenarnya telah muncul pada tahun 

1950-an sebagai perluasan upaya untuk perlindungan buruh saat itu.40 Konsep mengenai 

peraturan upah minimum telah dipersiapkan pada tahun 1950-an, namun tidak pernah dibuat 

undang-undang dalam bentuk formal. Pada pertengahan tahun 1969 pemerintah Orde Baru 

membentuk DPPN yang diikuti dengan pembentukan DPPD pada tahun 1970. Pada awal tahun 

1970-an pelaksanaan upah minimal dalam skala terbatas telah diberlakukan untuk buruh yang 

bekerja di perusahaan swasta. 

 Bentuk dan prinsip pelaksanaan upah minimum seperti sekarang ini merupakan hasil 

serangkaian diskusi tripartit antara tahun 1974-1976. Beberapa tonggak sejarah cukup penting 

bagi pematangan konsep upah minimum, antara lain lokakarya Pengupahan Nasional di 

Yogyakarta pada Agustus 1974 dan Lokakarya Pengupahan Nasional di Medan pada Januari 

1976.41 

 Kemudian tahun 1989, Menteri Tanaga Kerja RI mengeluarkan Permenaker Nomor PER-

05/MEN/1989 tentang Upah Minimum. Pendapatan upah minimum didasarkan atas 

pertimbangan sebagai berikut: (a) Kebutuhan Fisik Minimum, (b) Indeks Harga Konsumen, (c) 

                                                 
40 Juni Thamrin, Kebijakan Pengupahan Buruh Industri, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga, Bandung, 

1994, hal.1994, hal.34. 
41 Juni Thamrin, Ibid, hal. 35. 
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Perluasan Kesempatan Kerja,  (d) Upah pada umumnya yang berlaku secara Regional, (e) 

Kelangsungan dan Perkembangan Perusahaan, (f) Tingkat Perekonomian Regional dan atau 

Nasional. 

 Mengenai penetapan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan fisik minimum, 

telah mengalami perubahan menjadi kebutuhan hidup minimum berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep-81/M/BW/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan 

Hidup Minimum. Perubahan ini membawa implikasi positif bahwa buruh-buruh lebih dilihat 

sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pemenuhan hidup (sosial). Kebijakan pengupahan 

tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja, yang 

dalam sistem upah tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi 

kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri. 

 Konsep mengenai kebutuhan hidup diatas sebenarnya telah lama menjadi pemikiran 

pakar, misalnya Shultz dan Coleman memandang bahwa penetapan upah sangat berkait dengan 

faktor-faktor ekonomi, sehingga dengan melihat faktor-faktor ekonomi dapat diberikan alasan 

atau pembenaran penetapan upah tersebut.42 Faktor-faktor yang menentukan anrata lain: 

1. Peningkatan Kebutuhan Hidup. 

2. Peningkatan Produktifitas Kerja. 

3. Kemajuan (atau ketidakmampuan) majikan untuk membayar. 

4. Pembayaran upah pada industri yang satu dengan industri yang lain pada suatu wilayah. 

5. Dampak yang timbul dari tinggi atau rendahnya upah dalam nilai tawar buruh (power 

employment).43 

                                                 
42 George P. Shultz dan John R. Coleman, Labor Problems, Cases and Readings, McGraw-Hill Book 

Company Inc, Second Edition, New York,1959, hal.335. 
 
43 George P. Shultz dan John R. Coleman, Ibid, hal.336. 
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 Mencermati perubahan dari kebutuhan fisik minimum menjdi kebutuhan hidup minimum 

sudah sewajarnya menjadi keputusan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pengupahan buruh 

selama ini yang dirasakan sangat rendah. Melihat kebijakan pemerinyah mengenai upah 

minimum secara umum di atas, bukan berarti permasalahan upah selesai, namun masih 

menyisakan permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan terutama bagi pengambil 

kebijakan (pemerintah) dan buruh sebagai komunitas ”obyek” kebijakan. 

 Salah satu permasalahan tidak terlaksananya upah minimum itu antara lain disebabkan 

adanya pengaturan mengenai penangguhan upah. Penangguhan upah secara khusus diatur dalam 

bab tersendiri dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, yakni Bab V dengan judul Tata 

Cara Penangguhan. 

 

5.2. Analisis Peraturan Mengenai Penangguhan Upah Yang Diatur Dalam Permenaker 

Nomor PER-03/MEN/1997 

 Mengutip kepustakaan Imam Soepomo, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan 

pengupahan upah ini harus dibedakan terlebih dahulu dengan pengertian ”upah yang 

ditangguhkan” yang terdapat dalam bukunya.44 Karena upah yang ditangguhkan itu menyangkut 

pembayaran tunjangan kepada buruh yang tidak melakukan pekerjaan karena menderita 

kecelakaan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua (pensiun), dan jaminan sosial lainnya yang erat 

hubungannya dengan upah, sehingga dalam sementara kepustakaan jaman dahulu disebut juga 

”upah yang ditangguhkan”. 

                                                 
44 Prof. Imam Soepomo, S.H, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit Djambatan, Jakarta, 

1994, hal. 97. 
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 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 mengatur penangguhan upah dengan penafsiran 

yang berbeda dengan ”upah yang ditangguhkan” dalam bukunya Imam Soepomo. Permenaker 

tersebut, secara yuridis sangat menarik untuk ditelaah, karena terdapat pasar-pasar yang 

didalamnya memuat aturan yang bertentangan dengan pasal yang lain. Adapun pasal yang 

bertentangan itu adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Bab V Permenaker tersebut dengan 

pasal 8. 

 

 Pasal 8 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 menyatakan bahwa: 

Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari 
ketetapan Upah Minimum Regional sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4. 

 

 Sedangkan pada Bab V, khususnya Pasal 13 ayat (1) Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 menyatakan bahwa: 

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Ketetapan Upah 
Minimum Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan 
Ketentuan Upah Minimum Regional kepada Menteri Tenaga Kerja 
atau Pejabat ditunjuk, berdasarkan....dan seterusnya. 

 

 Pasal 8 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 dimaksudkan agar buruh mendapat 

perlindungan atas penghidupan secara layak karena penetapan upah minimum itu telah 

dipertimbangkan oleh beberapa faktor yang menentukan. Karena bermaksud melindungi buruh, 

maka tidak ada pengecualian atau memperbolehkan seorang pengusaha untuk membayar 

dibawah upah minimum. Sebaliknya pada pasal 13 ayat (1) merupakan pasal pengecualian bagi 

pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, sehingga melemahkan perlindungan 

buruh itu sendiri yang sebenarnya ingin diatur dalam Permenaker tersebut. 
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 Bisa jadi, dua pasal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya angka-angka unjuk rasa 

yang dilakukan buruh setiap ada pengumuman terbaru upah minimum regional. Pasal-pasal di 

atas justru menimbulkan pertanyaan, apakah secara yuridis normatif dapat dikatakan sebagai hal 

pengecualian. Bila benar sebagai pengecualian, maka peraturan pasal 13 ayat (1) apakah dapat 

dikatakan sebagai lex specialis, sedangkan pasal 8 dikatakan sebagai Lex generalis. Sehingga 

pasal-pasal tersebut dapat dibenarkan dengan azas lex specialis derogat lex generalis (aturan 

khusus mengalahkan aturan umum). 

 Secara yuridis normatif, saya berpendapat bahwa ketentuan penangguhan upah yang 

diatur dalam Bab V (pasal 13 sampai dengan pasal 16) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

merupakan pengecualian, dalam arti lex specialis atas pasal 8-nya. Pendapat ini disandarkan pada 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Bahwa aturan tersebut bersifat antisipatif. Antisipatif yang dimaksudkan disini adalah 

mencerminkan sebuah alternatif penyelesaian bila memang terdapat perusahaan yang bener-

benar tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, bukan 

mengada-ada untuk bersedia membayar upah minimum baru tersebut. 

2. Penangguhan upah tersebut bersifat konsensus. Artinya setiap ada kebijakan penangguhan 

upah dalam suatu perusahaan diharuskan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan 

serikat pekerja, atau bila belum terbentuk serikat pekerja harus disepakati oleh pekerja 

minimal 50% jumlah pekerja pada peruhaan tersebut (pasal 13 ayat (1) huruf b). 

3. Meskipun merupakan hal pengucualian, dalam Bab V khususnya pasal 14 ayat (1) masih 

terdapat keinginan untuk membayar buruhnya sesuai dengan upah minimum baru, walaupun 

ketentuan upah minimum tersebut ditangguhkan untuk sementara. 
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 Berdasarkan tiga hal diatas, ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam pasal 13 ayat 

(1) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 secara yuridis normatif tidak bertentangan. 

 Meskipun secara yuridis normatif tidak bertentangan, namun bila dicermati dari 

persepektif yuridis filosofisnya justru sangat bertentangan dengan dikehendakinya Permenaker 

Nomor PER-03/MEN/1997 tersebut. Secara filosofis, lahirnya Permenaker tersebut atas 

keinginan bahwa kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan hidup, 

pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan 

kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang 

menumbuhkan harga diri.45 

 Selain hal di atas, ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor 

PER-03/MEN/1997 juga melemahkan prinsip-prinsip dibentuknya Upah Minimum (regional). 

 Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

a. Sebagai jaring pengaman agar jangan sampai terjadi pembayaran upah yang semakain 

melorot karena tidak seimbang penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

b. Untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat golongan penerima upah rendah. 

c. Untuk mengurangi kesenjangan upah antara penerima upah terendah dan upah tertinggi. 

d. Pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi pekerja dan keluarganya. 

e. Mendorong ke arah disiplin dan produktifitas kerja. 

f. Mewujudkan rasa keadilan dan tanggung jawab dalam rangka memanusiakan manusia.46 

 Dengan memperlihatkan dua alasan ini – secara yuridis dan prinsip-prinsip pembentukan 

Upah Minimum Regional – maka dapat dikatakan bahwa ketentuan penangguhan upah masih 

perlu dikaji lebih dalam, karena didalam ketentuan Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

                                                 
45  Lihat bagian “Menimbang” Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. 
46 Lihat Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nomor SE-05/BW/1996 tentang Penjelasan Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR). 
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masih menyimpan aturan yang menyimpangi dua alasan tersebut. Untuk lebih memperkuat dua 

alasan ini, pada Bab berikutnya akan ada banyak dikaji, terutama berkaitan dengan perlindungan 

hak-hak buruh dalam penangguahan upah. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENANGGUHAN UPAH 

 

1. Pelaksanaan Bab V Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

Pelaksanaan penangguhan upah sejak dikeluarkannya Permenaker Nomor PER-

05/MEN/1989 seperti menjadi agenda rutin tahunan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan 

permasalahan perburuhan. Hal ini disebabkan setiap diadakan peninjauan kenaikan upah setiap 

tahunnya yang dilakukuan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional atau Daerah, selalu 

mendapat keluhan dari pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan 

Upah Minimum Regional (UMR). 

Penentuan UMR itu sendiri, sebenarnya akan menjadi permasalahan tersendiri bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, yakni Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, Pengusaha 

sebagai pelaksana kebijakan dan Buruh sebagai penerima kebijakan. Ketiganya saling tarik-

menarik kepentingan, tidak ingin dirugikan tetapi selalu menginginkan keuntungan lebih. 

Meskipun terdapat tarik-menarik kepentingan, posisi buruh sangat lemah dan seringkali daya 

tawarnya sangat rendah untuk mendapatkan keuntungan (baca: mendapat upah yang layak). 

Bahkan pada kasus tertentu terjadi kolusi antara pengusaha dengan birokrasi untuk menekan 

untuk melawan kebijakan pemerintah.47  

Oleh karena posisi buruh rentan terhadap penangguhan upah, maka sangat penting dikaji 

mengenai pelaksanaan penangguhan upah yang secara khusus diatur dalam Permenaker Nomor 

PER-03/MEN/1997. Mengenai hal ini akan dibagi menjadi dua sub. bagian untuk menjelaskan 

                                                 
47 Dalam menjelaskan adanya kolusi antara pengusaha dengan birokrasi ini, akan dibahas pada sub. Ke-2 

Bab III, dimana kajian diarahkan pada persoalan-persoalan riil perburuhan yang sangat merugikan kepentingan 
buruh. 
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secara lengkap, yakni prinsip penangguhan upah berdasarkan Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 dan Prosedur Penangguhan Upah. 

 

1.1. Prinsip Penangguhan Upah Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI 

Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi prinsip penangguhan upah. Prinsip itu begitu 

penting kerena menyangkut perlindungan terhadap buruh dari posisi tawarnya yang rendah, 

sehingga pengusaha tidak memperlakukan semena-mena pada buruh khususnya dalam hal 

pengupahan. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1. Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus). Prinsip ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) 

Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang menyatakan bahwa penangguhan pelaksanaan 

Ketetapan Upah Minimum Regional kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang 

ditunjuk berdasarkan: 

a. Kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. 

b. Kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja yang mewakili lebih dari 50% (lima 

puluh persen) pekerja penerima Upah Minimum Regional bagi perusahaan yang belum 

terbentuk serikat pekerja. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa antara pengusaha dan 

buruh sama-sama memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, atau dalam perkataan lain 

dapat disebut mitra usaha. Sehingga dalam pelaksanaan penangguhan upah tidak 

menyebabkan kerugian salah satu pihak. 



51 
 

2. Prinsip kebenaran pelaporan kegiatan perusahaan secara lengkap. Prinsip ini diatur dalam 

pasal 13 ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang didalamnya menyatakan 

bahwa permohonan penangguhan upah harus disertai: 

a. Kesepakatan serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang sudah ada serikat 

pekerja atau kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha bagi perusahaan yang belum 

ada serikat pekerja. 

b. Salinan akta pendirian perusahaan 

c. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba /Rugi beserta 

penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

d. Perkembangan biaya produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta 

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

e. Data upah menurut jabatan pekerja. 

f. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan 

pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Regional. 

g. Surat Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan ketetapan Upah Minimum 

Regional yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan. 

h. Bukti telah ikut dan memenuhi kewajibannya dalam program Jamsostek 

3. Prinsip Penangguhan upah hanya berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Penangguhan upah ini 

tidak berlaku terus-menerus, melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu yakni paling lama 

1 (satu) tahun. Hal ini ditegaskan pada pasal 14 ayat (1) huruf c Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997. 



52 
 

4. Prinsip pengusaha tidak wajib membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan 

penangguhan Upah Minimum Regional. Prinsip ini diatur pada pasal 14 ayat (2) Permenaker 

Nomor PER-03/MEN/1997. 

 

Beberapa prinsip diatas menjadi suatu aturan yang secara eksplisit dijelaskan bila suatu 

perusahaan hendak melaksanakan ketentuan penangguhan upah. Dari keempat prinsip itu 

terdapat prinsip yang merugikan buruh, yakni prinsip keempat. Prinsip tersebut adalah bahwa 

pengusaha tidak wajib membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan 

penangguhan Upah Minimum Regional. Prinsip ini setidaknya telah menghilangkan hak buruh 

untuk mendapatkan pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh buruh. Hak buruh dalam 

hal ini diartikan bahwa buruh dengan tingkat produktivitas kerja yang sama, namun tingkat harga 

konsumen yang semakin tinggi maka sudah sewajarnya bila buruh mendapat peningkatan upah, 

kerena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi karena upah yang diterimanya semakin kecil nilai 

tukarnya. 

Mencermati prinsip keempat ini, penulis berpendapat perlu dihapus aturan pasal 14 ayat 

(2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, dengan perkataan lain pengusaha harus membayar 

sejumlah upah yang ditangguhkan tersebut. 

 

1.2. Prosedur Penangguhan Upah 

Ada beberapa prosedur yang dilalui bila suatu perusahaan akan melaksanakan 

penangguhan upah. Adapun prosedurnya sebagai berikut: 

1. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Ketetapan UMR mengajukan permohonan 

penangguhan pelaksanaan Ketetapan UMR kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang 
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ditunjuk, dengan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan 

pengusaha (pasal 13 ayat (1)). Batas waktu pengajuan permohonan penangguhan 

pelaksanaan Ketetapan UMR paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya Ketetapan 

UMR baru (pasal 15 ayat (1)). 

2. Permohonan penangguhan tersebut harus disertai dengan: 

a. Kesepakatan serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang sudah ada serikat 

pekerja atau kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha bagi perusahaan yang belum 

ada serikat pekerja. 

b. Salinan akta pendirian perusahaan 

c. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba /Rugi beserta 

penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

d. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana 

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

e. Data upah menurut jabatan pekerja. 

f. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan 

pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Regional. 

g. Surat Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan ketetapan Upah Minimum 

Regional yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan. 

h. Bukti telah ikut dan memenuhi kewajibannya dalam program Jamsostek 

3. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian 

ketidakmampuan perusahaan tersebut, kemudian baru menetapkan penolakan atau 

persetujuan penangguhan pelaksanaan Ketetapan UMR (pasal 13 ayat (3) dan (4). Penetapan 
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penolakan atau persetujuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

diterima secara lengkap permohonan penangguhan pelaksanaan Ketetapan UMR. Bila dalam 

waktu 1 (satu) bulan tidak ada keputusan dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (5), maka permohonan penangguhan UMR yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggap telah disetujui. 

4. Bila permohonan penangguhan ditolak, maka pengusaha wajib membayar UMR sejak 

tanggal berlakunya UMR yang baru. 

5. Bila permohonan disetujui, maka dipilih alternatif pengupahan yang sesuai dengan 

kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, diantaranya: 

a. Membayar upah tetap sesuai dengan Ketetapan UMR lama. 

b. Membayar UMR lebih rendah dengan UMR baru. 

c. Menangguhkan pembayaran Ketetapan UMR secara bertahap untuk paling lama 1 (satu) 

tahun. 

6. Bagi pengusaha padat karya tertentu yang berdasarkan kesepakatan Bipartit dapat diberikan 

pengecualian dari pelaksanaan Ketetapan UMR dengan persyaratan khusus. Begitu pula pada 

perusahaan kecil yang tidak mampu melaksanakan Ketetapan UMR, dapat mengajukan 

permohonan pengecualian dengan persyaratan khusus. Adapun persyaratan khusus ini 

dituangkan dalam Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

 

2.  Analisa Perlindungan Hak-Hak Buruh dalam Penangguhan Upah 

Penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 secara 

umum telah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan 
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tersebut mengandung muatan yang bertentangan secara yuridis filosofis, yakni aturan yang 

bertentangan dengan gagasan pelaksanaan upah minimum regional. Muatan aturan penangguhan 

upah secara langsung memberikan konsekuensi buruh harus menunda pertambahan kebutuhan 

hidupnya untuk sementara waktu. Bila berbicara dalam tataran kepastian hukum, maka ketentuan 

penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 merupakan 

sebuah ketidakpastian hukum.48 Ketidakpastian hukum disini terlihat pada esensi atau 

keinginan Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang menghendaki adanya upah sebagai 

jaring pengaman, artinya Upah Minimum Regional seharusnya adalah pembayaran paling 

rendah, tetapi pada kenyataannya Upah Minimum Regional itu dapat disimpangi, atau 

dibayarkan lebih rendah melalui permohonan penangguhan upah. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa ketentuan penangguhan upah menyebabkan Upah Minimum Regional bukan lagi sebagai 

jaring pengaman. 

Permasalahan upah ini tidak hanya sebatas pada penangguhan upah, justru lebih dari itu, 

terdapat permasalahan yang lebih mendasar pada penetapan upah minimum regional itu sendiri. 

Benarkah upah minimum yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah dalam setiap Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja telah sesuai dengan standar hidup buruh, atau sudahkah seimbang dengan 

peningkatan inflasi. 

 Pertanyaan di atas menampilkan sebuah potret keraguan mengenai upah minimum yang 

ditetapkan pemerintah. Sebab tidak selalu menggambarkan peningkatan upah buruh secara riil. 

Kenaikan harga-harga barang dan jasa konsumen setiap tahun adalah penyebabnya dan besarnya 

kenaikan upah tersebut tidak sebesar kenaikan daya beli upahnya. 

                                                 
48 Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., Doktrin Kepastian Hukum : Sebuah Tinjauan Bermuatan 

Kritik Dari Perspektif Sosiologi Hukum, makalah, Seminar pada tanggal 20 November 1997 di Aula FE Unair, 
Surabaya, Senat Mahasiswa FISP Unair. 
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 Ada dua fenomena menarik mengenai situasi ketenagakerjaan di Indonesia dewasa ini. 

Pertama, keterkaitan politik antara kepentingan kaum pekerja dengan beberapa gejolak akhir-

akhir ini. Fenomena kedua, adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan antara pertumbuhan 

upah riil pekerja dengan itensitas pemogokan maupun demontrasi pekerja. 

 Kedua fenomena ini ada kemungkinan saling berhubungan dan ada kemungkianan pula 

para pekerja tidak hanya menurut implementasi standar upah nominal, sehingga pada nantinya 

buruh akan mendapatkan upah riil yang layak. Berpijak pada fenomena demikian, secara teoritis 

meningkatnya upah nominal maupun riil bagi pekerja berarti meningkatkan standar kehidupan 

bagi pekerja, tetapi praktiknya kenaikan standar upah nominal dan upah riil pekerja tidak 

berjalan bersamaan dengan menurunnya intensitas resistensi Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 kaum pekerja di Indonesia. 

 Permasalahan ketidakseimbangan perbandingan antara upah nominal yang ditentukan 

dalam ketentuan UMR dengan upah Riil, sebenarnya dapat dicermati dari angka peningkatan laju 

inflasi dengan peningkatan UMR tersebut. Karena penetapan UMR tersebut juga (seharusnya) 

didasarkan atas pertimbangan tingkat laju inflasi yang terjadi (lihat tabel 2). 

 Inflasi memiliki pengaruh positif dan negatif.49 Pengaruh positif ialah pengaruh yang 

membawa perbaikan baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi. Bagi negara-negara yang 

telah maju, inflasi lunak akan mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan yang akhirnya 

menuju pada tingkat pengerjaan penuh (full employment), hal yang demikian belum tentu berlaku 

bagi negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan sisi negatifnya, inflasi sangat 

mempengaruhi terhadap struktur  harga, investasi dan konsumsi, perniagaan, internasional, serta 

distribusi penghasilan dan kekayaan. 

                                                 
49 Drs. Irawan, MBA. dan Dr. M Suparmoko, MA, Ekonomika Pembangunan, BPFE edisi kelima, 

Yogyakarta, 1992, hal. 268. 
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PERBANDINGAN ANTARA LAJU INFLASI 

DENGAN PENINGKATAN UPAH MINIMUM 

Tabel 2 

Tahun Laju Inflasi (%) UMR (Rp./hari) Kenaikan UMR (%) 

 
 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

 

 
 

5,47 
5,97 
9,53 
9,52 
4,94 
9,77 
9,24 
8,64 
6,47 
11,05 

 
 

        1083,0 
        1083,0 
        1443,31 
        1681,33 
        1903,07 
        2275,93 
        2758,33 
        3585,88 
        3930,87 
        4351,60 

 
 
- 

             0 
           33,3 
           16,5 
           13,2 
           19,6 
           21,2 
           30 
             9,6 
           10,7 

 
Sumber       : -     Biro Pusat Statistik, Jakarta, ”indikator Ekonomi” 

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI 
- Hasil olahan sendiri 
 

Keterangan : Laju inflasi tersebut menurut indeks Harga Konsumen di Indonesia 
 
 

Berkaitan dengan struktur harga, secara luas mempengaruhi harga barang-barang jasa dan 

upah.50 Sejauh mana pengaruh inflasi terhadap upah, sangat bergantung dari besaran prosentase 

laju inflasi tersebut. Mengutip pandangan Prof. Dr. Soeroso Imam Dzajuli, SE., bahwa dengan 

melihat peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata sebesar 1,98% dalam periode 10 tahun 

terakhir serta peningkatan ekspor barang-barang dan jasa ke luar negeri rata-rata 4,34% setahun, 

maka hal tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa inflasi di Indonesia menjadi hantu 

                                                 
50 Drs. Irawan, MBA. dan Dr. Soeparmoko, MA., Ibid, hal.269. 
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yang bersembunyi dibalik pintu/batas dua digit (10%).51 Padahal inflasi berakibat mengacaukan 

perencanaan ekonomi baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.52 

 Menyadari kondisi pengupahan yang berada dibawah bayang-bayang inflasi yang begitu 

tinggi di Indonesia, maka akan lebih menjadi lebih buruk bilamana seorang buruh mendapati 

bahwa upah yang seharusnya diterima ditangguhkan melalui mekanisme ketentuan penangguhan 

upah. 

 Bagian terakhir bab ini akan menjelaskan sejauh mana kebijakan penangguhan upah 

dapat memberikan perlindungan hak-hak buruh. Analisis berikut mendasarkan pada pasal-pasal 

yang terdapat dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang menyatakan. Terdapat 

beberapa pasal yang membawa kerugian pada hak-hak buruh, yakni: 

1. Tidak wajibnya pengusaha membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan 

penangguhan upah. Hal ini terlihat pada pasal 14 ayat (2) Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 yang menyatakan:  

”Bagi pengusaha yang diberikan penangguhan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pengusaha tidak wajib membayar 
kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan 
penangguhan Upah Minimum Regional”. 

 

Pasal diatas telah menghilangkan hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang sebenarnya 

secara normatif ia harus mendapatkannya. Padahal buruh pada saat terjadi kasus 

penangguhan upah telah menanggung beban kebutuhan hidupnya, sehingga terkadang untuk 

mencukupi kebutuhannya ia meminjam sebuah untuk mencukupi kebutuhannya untuk 

                                                 
51 Prof. Dr. Soeroso Imam Dzajuli, SE., Perkembangan dan Permasalahan Pasar Uang dan Modal Di 

Indonesia, makalah Pengajian Ramadhan 1418 H “Islam dan Sepuluh ribu Rupiah” pada 16 Januari 1998, Senat 
Mahasiswa FH Unair, hal. 12. 

 
52 Drs. Irawan, MBA. dan Dr. Suparmoko, MA., op.cit, hal. 272-273. Laju inflasi dikatakan tinggi dan 

cukup membahayakan perekonomian sebuah negara bila sudah mencapai diatas 3%, padahal laju inflasi di Indonesia 
selama sepuluh tahun terakhir ini sudah mencapai rata-rata 8,06%. 
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sementara. Penangguhan upah bukan berarti kekurangan upah yang tidak dapat dibayarkan 

pada buruh akan hilang, melainkan ditunda pembayarannya untuk sementara alias tidak 

hangus. Sehingga pengusaha pada saat jangka waktu yang telah ditentukan, harus membayar 

kekurangan upah yang tidak terbayarkan. 

2. Ketidakjelasan persetujuan permohonan penangguhan upah oleh pejabat yang ditunjuk. Hal 

ini terlihat pada Pasal 15 ayat (3) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 yang menyatakan: 

”apabila waktu yang ditetapkansebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (2) telah dilewati, dan belum ada keputusan dari Pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), permohonan 
penangguhan Upah Minimum Regional yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dianggap 
tidak disetujui.” 

  

Persetujuan permohonan penangguhan upah yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang 

ditunjuk secara tidak langsung merugikan buruh, karena buruh tidak mengetahui dasar 

pertimbangan yang jelas oleh pengambil kebijakan. Karena permohonan penangguhan upah 

itu sendiri sebenarnya sudah merugikan pihak buruh, maka bila persetujuan itu diberikan 

tanpa ada keterangan sedikitpun tentu akan menggandakan kerugian pada buruh. Pada titik 

ini buruh kehilangan haknya untuk mendapat suatu informasi yang jelas mengenai 

persetujuan penangguhan upah dari pengambil kebijakan. Dalam pasal 8 ayat (2) huruf g. 

Undang-undang Nomor 25 tahun1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

informasi ketenagakerjaan itu meliputi pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh 

karena itu informasi tersebut manjadi hal yang penting untuk perlindungan hak-hak buruh, 

sehingga setiap kebijakan itu harus menunjukkan keterbukaan. 
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3. Adanya kemudahan pengusaha melanggar peraturan Upah Minimum Regional karena 

prosedur administrasi perizinan pengupahan upah semakin mudah. Berdasarkan pasal 13 ayat 

(5) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 menyatakan bahwa: 

”pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan untuk perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kerja 500 orang atau lebih dan Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk 
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 500 
orang.” 

 

Aturan tersebut justru mempermudah dilakukannya permohonan penangguhan upah oleh 

pengusaha, sehingga ketentuan ini semakain membuat kabur batasan kekuatan hukum untuk 

menilai terjadinya pelanggaran peraturan dan hal ini merugikan buruh. 

 

 Sebenarnya masih terdapat sebuah pasal dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

yang bila dicermati menunjukkan kurangnya perlindungan hak bagi buruh, yakni pasal 16 ayat 

(1) tentang pengecualian dari pelaksanaan  ini dilakukan Ketetapan Upah Minimum bagi 

perusahaan padat karya dan bagi perusahaan kecil dengan persyaratan-persyaratan khusus. 

Tentunya pengecualian ini sangat merugikan buruh, karena perusahaan kadang memanipulasi 

data kekayaan atau aset perusahaan supaya dukatakan sebagai perusahaan yang tergolong 

berskala kecil, bahkan manipulasi ini dilakukan untuk memperkecil pajak yang harus 

dikeluarkan perusahaan. Untuk pasal 16 ini, persyaratan khusus yang dimaksudkan untuk 

pengecualian pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan 

oleh Direktur Jenderal Pembinaan  Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

 Uraian di atas memperlihatkan bahwa secara yuridis normatif, ketentuan penangguhan 

upah masih sangat jauh dari harapan buruh. Padahal kondisi pengupahan di Indonesia sangat 
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rendah dan kurang memenuhi standar hidup buruh, ini terlihat dari peringkat terendah upah 

buruh Indonesia se-ASEAN. Selain itu, perkembangan upah buruh di Indonesia sulit untuk 

berkembang – dalam arti mengalami peningkatan yang selaras dengan kebutuhan riil buruh – 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, masih menjamurnya praktek penggunaan biaya 

siluman (biaya birokrasi) sebagai ”syarat” eksisnya perusahaan.53 

 Faktor penyebab lainnya seperti yang diungkap Business News tentang Perkembangan 

Upah Nasional menyebabkan bahwa ada keterkaitan cepatnya perkembangan investasi di dalam 

negeri, infrastruktur yang langka dan rendahnya biaya tenaga kerja.54 Keterkaitan tersebut 

menyebabkan pengusaha yang melakukan investasi bukan hanya mengeluarkan biaya untuk 

mendirikan pabrik serta membeli alat-alat, tetapi juga harus memikul biaya instalasi listrik, 

membayar mahal pembuatan jaringan telepon dan lain-lainnya, sehingga pengusaha akan lebih 

cenderung membayar rendah upah untuk menutupi biaya-biaya tadi. 

 Sebenarnya bila dikaji dengan lebih jernih, dengan mendasarkan kondisi pengupahan 

buruh yang diuraikan di atas sudah terlalu berat beban yang harus dipikul oleh buruh. Oleh 

karena itu, ketentuan penangguhan upah justru menambah beban penderitaannya dan kurang 

begitu melindungi hak-hak buruh. Sehingga ketentuan penangguhan upah buruh di Indonesia 

yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 setidaknya dipertimbangkan untuk 

dihapuskan. 

 

 

 

                                                 
53 Analisis Prijono Tjiptoherijanto mengatakan bahwa dari seluruh biaya produksi, sekitar 25 hingga 50 

persen “terpaksa”disisihkan untuk menutup “biaya produksi” yang sering berupa pungutan resmi ataupun tidak 
resmi, lihat Republika, 29 Maret 1997. 

 
54 Business News, 29 Januari 1991. 
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BAB IV 

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP 
PENGUSAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN 

UPAH MINIMUM REGIONAL 
 

 

Pemberlakuan ketentuan upah minimum regioanl selalu ditinjau setiap tahunnya (pasal 4 

ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997).  Peninjauan ketentuan upah minimum regional 

ini didasarkan pada kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, perluasan kesempatan 

kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kemampuan, perkembangan dan 

kelangsungan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian (pasal 3 Permenaker Nomor 

PER-03/MEN/1997). 

Penetapan Upah Minimum Regional diusulkan oleh Dewan Ketenagakerjaan Daerah 

kepada Menteri Tenaga Kerja setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur atau 

Kepala Daerah Tingkat I. Kemudian Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan 

Penetapan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat Dewan Penelitian Pengupahan 

Nasioanl. 

Pengusaha wajib membayar Upah Minumum Regional secara upah bulanan dan 

pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih dari Ketetapan Upah Minimum Regional 

(pasal 5 jo. Pasal Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997). Sebenarnya pasal tersebut telah 

menegaskan adanya jaminan pembayaran upah kepada buruh sesuai dengan ketetapan Upah 

Minimum Regional. Akan tetapi dalam pelaksanaan seringkali terjadi pelanggaran pembayaran 

upah buruh dimana perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan ketetapan Upah Minimum 

Regional dan pengusaha tersebut tidak mengajukan permohonan penangguhan upah. Pengusaha 

semacam ini sangat banyak terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain 
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disebabkan denda yang terlalu kecil bagi pengusaha. Pelanggaran upah yang dilakukan oleh 

pengusaha hanya mendapat hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu). 

Pengaturan pelanggaran semacam ini jelas tidak menguntungkan buruh karena hukuman 

pidana maupun denda sangat ringan sekali dibanding dengan beban penderitaan yang dialami 

oleh buruh. Padahal dalam kasus yang sering terjadi, banyak sekali pelanggaran upah yang 

dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja anak. Fenomena pengupahan bagi pekerja anak ini 

sangat menarik, terutama karena produktivitas kerjanya sangat tinggi namun upah yang diterima 

untuk mereka sangat rendah sekali, jauh dibawah ketentuan Upah Minimum Regional.55 Hal 

inilah yang menjadi fokus pembahasan lebih mendalam lagi, terutama berkaitan dengan 

penyelesaian hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan Upah Minimum Regioanal. 

Diakui, penyelesaian masalah upah tidak hanya bersifat represif, akan tetapi harus lebih 

dilihat secara preventif – atau mencari akar permasalahan yang terkadang meskipun jauh dari 

hal-hal yang sifatnya normatif. Misalnya, maraknya biaya siluman (invisible cost) yang mengalir 

ke kantong-kantong birokrasi atau biaya-biaya untuk ”keamanan” yang mengucur untuk aparat 

militer. Oleh karena itu tidak mengherankan bila terjadi perselisihan antara buruh dengan 

pengusaha, baik itu dalam bentuk perundingan-perundingan, unjuk rasa atau mogok kerja, akan 

terlihat di lapangan pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat sama sekali dalam perselisihan 

perburuhan, seperti aparat pemerintahan atau aparat militer yang telah disebutkan tadi. 

Akibatnya, biaya-biaya seperti inilah yang menyebabkan membengkaknya biaya produksi suatu 

perusahaan. 

 

                                                 
55  R. Herlambang Perdana W., Perlindungan Hak-Hak Pekerja Anak, Warta Unair, Nomor 28 Tahun III, 

September 1997, hal. 9. 
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1. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Upah Minimum Regional 

1.1   Kajian Normatif 

Penyebutan ”pelanggaran” dalam bagian pembahasan ini karena ditegaskan secara 

eksplisist dalam pasal 17 ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, menyatakan : 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 
adalah pelanggaran. 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Regional dijelaskan pada Pasal 17 ayat 

(1) di atas, yakni pelanggran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 

10 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. 

Pasal 5 menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar Upah Minimum Regional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara upah bulanan.  

Pasal 8 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari 

ketetapan Upah Minimum Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam 

masa percobaan, upah yang harus diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah 

Minimum Regional bulanan. 

Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Upah Minimum Regional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja paling lama 1 (satu) tahun. 

Dan Pasal 10 menegaskan bahwa bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih 

tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Regional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, 

pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. 

Lima ketentuan di atas, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 10 bila 

disimpangi maka terjadilah pelanggaran menurut Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. 
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Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan menimbulkan konsekuensi terjadinya penangguhan upah, 

artinya pelangaran-pelanggaran itu dapat disimpangi dengan syarat mengajukan permohonan 

penangguhan upah oleh pengusaha. Misalnya, perusahaan tidak dapat melaksanakan ketentuan 

Pasal 8 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 mengenai larangan pembayaran upah pekerja 

lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Regional. Ketentuan Pasal 8 ini dapat disimpangi 

oleh pengusaha dengan cara seperti yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) Permenaker Nomor 

PER-03/MEN/1997. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan penangguhan upah yang diatur 

dalam Bab V mengenai Tata Cara Penangguhan (Pasal 13 sampai Pasal 16 Permenaker Nomor 

PER-03/MEN/1997 merupakan pengecualian dari ketentuan pelanggaran yang disebutkan 

dalam pasal Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. 

 

1.2 Kajian Empirik 

Kebijakan pengupahan yang dikeluarkan melalui Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 setidaknya menggambarkan pengembangan pengupahan pada masa Orde Baru. 

Pengupahan pada masa Orde Baru khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Upah Minimum 

pada masa sebelumnya. Ketentuan Upah Minimum yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja sangat menekankan  pembatasan upah buruh minimal dalam ukuran nominal, 

tanpa memperhatikan lagi kesenjangan rasio upah yang terjadi di perusahaan atau wilayah 

tertentu.56 Ketetapan Upah Minimum sekarang juga cenderung mengakomodasikan keluhan 

                                                 
56 Pada masa Orde Lama pembatasan upah minimum tidak ditetapkan berdasarkan pada nilai nominal, 

namun ditetapkan berdasarkan regulasi rasio upah tertinggi dan terendah pada perusahaan yang sama. Sistem 
demikian terutama dilakukan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya rasio upah tertinggi 
dan terendah pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 1960-1967 berhasil diturunkan dari 25:1 menjadi 10:1. 
Kim Liat Lim (1962) melaporkan bahwa gejala pembatasan rasio upah terkecil dan terendah untuk BUMN yang 
diizinkan adalah 1:24-26 dan untuk swasta hanya diperbolehkan 1:90. Pada masa sekarang – mengutip penelitian 
Juni Thamrin – pabrik sepatu skala besar untuk ekspor di Tenggarang rasio upah antara penerima gaji terbesar 
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ketidakmampuan pengusaha dan rata-rata pertumbuhan ekonomi regional, sehingga standar 

umum ketetapan Upah Minimum tidak dapat tinggi. 

Kemudian yang terjadi adalah munculnya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya 

mampu membayar buruh secara layak, tetapi hanya membayar berdasarkan ketentuan Upah 

Minimum yang ada. Seperti yang telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa secara 

normatif ketentuan Upah Minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman supaya pengusaha 

tidak sewenang-wenang membayar upah buruhnya. Pada prakteknya, ketentuan Upah Minimum 

justru merupakan legitimasi pengusaha (yang memiliki modal kuat) untuk tidak beranjak terlalu 

jauh dari tingkat upah minimal dalam memberikan upah kepada buruhnya. 

Kondisi diatas tercipta karena ada tiga faktor fundamental yang tidak dipentingkan dala 

proses penetapan Upah Minimum:57  

1. Kekuatan tawar yang kolektif buruh dalam menentukan tingkat Upah Minimum sangat 

lemah, bahkan hampir tidak ada. Dari 18 unsur yang diangkat sebagai anggota Dewan 

Penelitian Pengupahan Nasional maupun Daerah (DPPN/DPPD) 15 diantaranya mewakili 

berbagai instansi pemerintah, satu unsur Perguruan Tinggi, satu unsur Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO), dan satu unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Selain itu 

DPPN/DPPD tidak mempunyai otonomi untuk memutuskan ketentuan Upah Minimum yang 

disepakati, namun harus diajukan kembali kepada Pemerintah (Menteri Tenga Kerja atau 

Gubernur), yang memiliki veto untuk menolak kesepakatan tersebut. 

2. Meskipun ketentuan Upah Minimum telah ditetapkan namun kekuatan kontrol pemerintah 

sangat terbatas. Sanksi yang diberikan sangat ringan (hanya dikenakan Rp. 100.000,00 

                                                                                                                                                             
dengan yang skala terkecil (buruh operator) adalah 150-220:1. Ini menunjukkan bahwa polarisasi upah pekerja 
dalam pabrik dan industri manufaktur semakain tajam. 

57 Juni Thamrin, Kebijakan Pengupahan Buruh Industri Pada Masa Orde Baru, Seri Working Paper, 
Yayasan Akatiga,Bandung, 1994, hal. 36-37. 



67 
 

kepada pengusaha yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Upah Minimum oleh 

Pengadilan) sementara ekspresi kontrol langsung dari buruh atau LSM secara potensial tidak 

ada mekanismenya. 

3. Secara faktual ketetapan Upah Minimum yang lebih rendah dari kebutuhan fisik minimum, 

membuat mayoritas buruh sibuk bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya. Hal 

semacam ini pihak pengusaha sebenarnya tidak membayar upah buruh secara normal. Buruh 

mensubsidi keperluan hidupnya sendiri, karena upah yang diterima tidak mencukupi. 

Akimulasi dari kondisi-kondisi seperti ini adalah buruh kehilangan banyak kesempatan untuk 

mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi. 

 

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa buruh sangat kurang atau bahkan tidak 

memiliki peran yang seimbang dengan pengusaha sehingga sangat memungkinkan adanya 

dominasi kepentingan pengusaha dalam hal penentuan upah minimum. Kepentingan yang seperti 

inilah yang sangat mendorong terjadinya pelanggaran upah. 

Adanya pelanggaran terhadap ketentuan UMR itu sendiri ternyata juga disebabkan 

ketidakkonsistennya aparat Depnaker dalam menindak pelanggar Keputusan Menteri mengenai 

Peningkatan UMR. Mereduksi sebuah analisis dari H. Husen Basarah yang menyatakn bahwa 

konsistennya aparat Depnaker terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri mengakibatkan 

kepentingan pekerja terkorbankan.58 Tampaknya dalam penerapan UMR yang masih banyak 

dilanggar oleh perusahaan, tetapi pihak Depnaker tidak bisa secara tegas menindak pelanggaran 

tersebut. 

Sebuah contoh ketidakkonsistenan pemerintah (Depnaker), terlihat dalam memutuskan 

permohonan penangguhan upah dari pihak perusahaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja jelas 
                                                 

58 Depnaker Tak Konsisten, Pekerja Jadi Korban, Pikiran Rakyat, 13 Juli 1996. 
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menyebutkan, pengusaha harus mengajukan sebelum Upah Minimum Regional berlaku, jadi bila 

berlaku April berarti pengusaha paling tidak mengajukan pada bulan Maret atau sebelumnya. 

Tetepi realitasnya selalu berlaku mundur. 

 

2. Penyelesaian Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Diberi Ijin Penangguhan Upah 

 Pelanggaran upah yang diberlakukan pengusaha sangat mungkin terjadi, terutama 

berkaitan dengan ketidakmampuan pengusaha untuk membayar upah buruh sesuai dengan 

ketentuan Upah Minimum. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penangguhan upah merupakan 

pengecualian dari pelanggaran upah yang dilakukan oleh pengusaha, sehingga atas pengecualian 

ini diharuskan pengusaha mengajukan permohonan penangguhan upah. 

Dalam hal ini pengajuan permohonan penangguhan upah harus disesuaikan dengan 

ketentuan Pasal 13 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. Terdapat dua kemungkinan yang 

terjadi atas permohonan penangguhan upah tersebut, yakni permohonan dikabulkan atau 

permohonan ditolak. Mengenai kemungkinan pertama bila permohonan dikabulkan, telah 

dijelaskan mekanisme selanjutnya pada penulisan skripsi ini, yakni pada Bab. III 1.2 mengenai 

Prosedur Penangguhan Upah. 

Tetapi yang sungguh menjadi pertanyaan besar adalah kemungkinan kedua bila 

permohonan penangguhan upah ditolak. Bagaimana penyelesaian hukumnya bagi pengusaha 

yang tidak diberi izin penangguhan upah, atau permohonan penangguhan upahnya ditolak. Pada 

Pasal 15 ayat (5) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 menjelaskan:  

”Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib 
membayar Upah Minimum Regional sejak tanggal berlakunya Upah 
Minimum Regional yang baru.” 
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Dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 tidak menyebutkan alternatif 

penyelesaian lain permohonan penangguhan upah tersebut apabila ditolak. Kewajiban pengusaha 

untuk membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan Upah Minimum setelah permohonan 

penangguhan upahnya ditolak tentu bisa mengakibatkan dua konsekuensi logis, pertama, 

pengusaha pada kenyataannya masih mampu untuk membayar upah buruh sesuai dengan 

ketentuan Upah Minimum, dan kedua, pengusaha benar-benar tidak mampu untuk membayar 

upah buruh sesuai dengan ketentuan Upah Minimum. 

Bila memang pengusaha pada kenyataannya masih mampu membayar upah buruh sesuai 

dengan ketentuan Upah Minimum maka dalam konteks ini memperlihatkan bahwa sebenarnya 

penangguhan upah yang diajukan pengusaha hanyalah sebuah rekayasa untuk menutupi 

kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Dan tidaklah mengherankan apa yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yakni Upah Minimum hanyalah dijadikan legitimasi bagi pengusaha (yang 

memiliki modal kuat) untuk tidak beranjak jauh dari tingkat upah minimum yang telah 

ditetapkan. 

Sedangkan konsekuensi yang kedua, yakni pengusaha benar-benar tidak mampu untuk 

membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan Upah Minimum, maka tidak menuntut 

kemungkinan pengusaha akan tetap membayar sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang 

lama, dan ini berarti menyalahi ketentuan Pasal 8 Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

dengan resiko dikenai Ketentuan Hukuman Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997 yakni dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau lebih parah lagi yakni pengusaha menutup 

perusahaannya. Mengenai kedua hal ini dibahas pada sub. bab  berikut. 
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2.1 Penyelesaian Hukum Dengan Menerapkan Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomor PER-

03/MEN/1997. 

Mengenai Ketentuan Hukuman yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Permenaker tersebut 

adalah sangat ringan sekali, seperti yang ditegaskan dalam Pasal tersebut bahwa: 

”Berdasarkan Pasal 17 Undang-UndangNomor 14 Tahun 1969, 
pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat 
(1) dan ayat (3) dan Pasal 10, dipidana kurungan selama-lamanya 3 
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (saratus 
ribu rupiah).” 

 

 Berdasarkan ketentuan di atas, pemidanaan selama 3 (tiga) bulan dirasakan sangat singkat 

sekali, dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sangat kecil. Pemidanaan 

atau denda yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut tidak seimbang dengan beban 

penderitaan yang ditanggung oleh ratusan atau ribuan buruh dalam mencukupi kebutuhan 

hidunya termasuk keluarganya. Sedangkan denda yang menjadi sanksi terhadap pengusaha 

sangat tidak seimbang dengan biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan untuk 

membayar upah buruh. Aturan yang demikian ini menunjukkan ketimpangan yang lebih 

memihak pada pengusaha daripada buruh.  

Tentunya bila Ketentuan Hukuman ini diterapkan pada perusahaan yang ditolak 

penangguhan upahnya, maka jelas akan merugikan kepentingan buruh dan pada saatnya nanti 

pengusaha semakin cenderung untuk melakukan pelanggaran upah tersebut. Oleh karena itu, 

penyelesaian hukum berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 

sangat tidak efektif dan terlalu menyerderhanakan permasalahan. 

Pengaturan pada Pasal 17 ayat (1) ini dapat berlaku efektif bila ancaman hukuman yang 

diterapkan, baik pemidanaan maupun denda yang dikenakan pada perusahaan lebih diarahkan 
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untuk kesejahteraan buruh. Misalnya denda yang dikenakan kepada pengusaha digunakan untuk 

mengganti upah buruh. 

 

2.2 Penutupan Perusahaan : Alternatif Terakhir Penyelesaian Kasus Penagguhan Upah. 

Dalam uraian di atas disebutkan, ada kemungkinan bagi pengusaha yang tidak diizinkan 

permohonan penangguhan upahnya akan menutup perusahaan. Sebenarnya pengusaha sebelum 

menutup perusahaannya bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sebagian 

buruhnya, misalnya dengan alasan efisiensi perusahaan sehingga dapt membayar upah buruh 

sesuai dengan ketentuan Upah Minimum. Namun sub. bab ini secara khusus membahas suatu 

alternatif paling akhir dari segala kemungkinan bila memang pengusaha tidak mampu untuk 

membayar upah buruh sesuai dengan Upah Minimum. 

Penutupan perusahaan yang dilakukan sebenarnya tidak diterapkan oleh kedua belah pihak, 

baik bagi pengusaha maupun buruh. Sebab bagi kedua belah pihak, penutupan perusahaan berarti 

menghentikan proses usaha/produksi yang sekaligus menutup mata pencaharian bagi keduanya. 

Langkah yang diambil untuk menutup perusahaan juga tidak mudah, harus mengindahkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam penutupan suatu perusahaan maka yang akan terjadi adalah PHK secara massal 

terhadap buruh pada perusahaan tersebut. Upah yang diberikan pada buruh akan berakhir saat 

terjadi PHK, dengan kata lain saat hubungan kerja buruh dan pengusaha putus.59 PHK yang 

dilakukan oleh pengusaha harus mendapat persetujuan dari Panitia Perselisihan Perburuhan. 

Pengusaha harus menyebutkan alasan untuk mengakhiri hubungan kerja, karena alasan-alasan 

yang digunakan untuk mem-PHK yang diajukan secara tertulis menjadi dasar kepada Panitia 

                                                 
59 Vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang 

menyatakan bahwa hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat 
hubungan kerja putus. 
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Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Mengenai alasan yang dapat dibenarkan dalam PHK, 

mengutip Prof. Imam Soepomo, SH. digolongkan menjadi tiga, yakni: 

- Alasan-alasan yang berkenaan dengan pribadi buruh atau yang melekat pada pribadi buruh, 

misalnya tidak cakap, tidak mampu; 

- Alasan-alasan yang berhubungan dengan kelakuan buruh, misalnya tidak memenuhi 

kewajiban, melanggar disiplin; 

- Alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan.60 

Penutupan perusahaan yang dilakukan dapat masuk dalam golongan ketiga alasan-alasan 

menurut Prof. Imam Soepomo, SH., yakni alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya 

perusahaan. Alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan bisa meliputi penutupan 

perusahaan. 

Sebenarnya, pihak buruh dalam putusnya hubungan kerja pada kasus penangguhan upah 

yang kemudian berakhir dengan penutupan perusahaan tersebut barada dalam pihak yang lemah, 

dan buruh sebagai pihak yang lebih lemah membutuhkan perlindungan lebih lanjut terhadap 

penderitaan karena kehilangan pekerjaan.61 

Perlindungan lebih lanjut terdahap penderitaan yang dialami buruh bisa dilakukan dengan 

memberikan uang pesangon oleh pengusaha kepada buruh. Pembayaran uang pesangon 

(tunjangan pemberhentian, severance allowance) adalah pemberian berupa uang dari pengusaha 

kepada pekerja sebagai kompensasi adanya pemutusan hubungan tenaga kerja. Pesangon dapat 

dikatakan juga suatu pembayaran uang oleh pengusaha sebagai tambahan atas upah atau gaji 

kerja pada perusahaan selama waktu tertentu. Pertimbangan pemberian uang pesangon harus 

                                                 
60 Prof. Imam Soepomo, SH:, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Cetakan ke-11, Jakarta, 

1995, hal.77. 
 

61 Ibid, hal. 68. 
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seimbang dengan lamanya hubungan kerja (masa kerja) dari buruh yang bersangkutan, dan 

termasuk pula mempertimbangkan kesetiaan buruh selama melakukan pekerjaan 62 

Karena perlindungan kepada buruh merupakan bagian dari suatu penyelesaian hukum maka 

perlindungan-perlindungan kepada buruh semacam inilah yang harus benar-benar diperhatikan 

oleh pengusaha maupun pemerintah, khususnya dalam pemutusan hubungan kerja yang 

disebabkan oleh penutupan perusahaan akibat dari ketidakmampuan perusahaan membayar upah 

sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Vide Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan 

Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan swasta. 



74 
 

BAB V 

KEBIJAKAN PENANGGUHAN UPAH BURUH : 
STUDI KASUS PT. WITRAINTI JAYASAKTI SURABAYA 

 

 

 Kebijakan penangguhan upah yang telah diuraikan pada pokok bahasan sebelumnya 

menunjukkan bahwa sebenarnya secara yuridis normatif Permanaker Nomor Per-03/MEN/1997 

menunjukkan berbagai kelemahan yang merugikan kepentingan buruh. Pengecualian 

pembayaran upah dibawah Upah Minimum Regional melalui ketentuan penangguhan upah justru 

menunjukkan ketidakpastian hukum, karena Upah Minimum Regional seharusnya merupakan 

pembayaran upah buruh yang paling rendah, atau sebagai jaring pengaman. Ketidakpastian itu 

disebabkan oleh adanya aturan yang kontradiksi dalam tubuh Permanaker Nomor Per-

03/MEN/1997. 

 Penyelesaian hukum terhadap kasus ditolaknya permohonan penangguhan upah, juga 

menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebab penolakan itu akan melahirkan berbagai 

konsekuensi dan bentuk penyelesaian atas konsekuensi yang telah dibahas pada Bab IV lalu. 

Untuk lebih menjelaskan sejauh mana konsekuensi dan bentuk penyelesaian konsekuensi 

tersebut, maka pembahasan mengenai kebijakan penangguhan upah buruh di Indonesia akan 

dianalisis melalui sebuah contoh kasus perusahaan yang melakukan penangguhan upah di 

Surabaya. 

1. Kondisi Perusahaan PT. Witrainti Jayasakti63 

 Perusahaan Witrainti Jayasakti terletak di Jalan Simo Kewagean Kuburan 10-12 

Surabaya, bergerak dalam bidang produksi sepatu untuk ekspor. Perusahaan ini memiliki buruh 

                                                 
63 Sumber dari hasil wawancara dan diskusi dengan Sekretaris dan Wakil Ketua PUK TSK – SPSI PT 

witrainti Jayasakti, saudari Ida Afifah dan saudari Yulfani, dan periksa arsip milik PUK TSK – SPSI PT Witrainti 
Jayasakti. 
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sejumlah lebih 400 (empat ratus) orang yang bekerja pada beberapa bagian, antara lain terdiri 

dari bagian cutting, screen, design, sol, bengkel, gudang bahan, lasting, umum, klinik, jahit, 

komponen, supply, pasukan garuda, mata ayam, dan mekanik. Para buruh tersebut tergabung 

dalam anggota dan pengurus SP TSK – SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, 

Sandang, dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Witrainti Jayasakti, yang diketuai oleh 

Eko Suyatno dan Ida Afifah. 

 Masa kerja buruh di perusahaan Witrainti Jayasakti berkisar dari 1 sampai dengan 8 

tahun masa kerja, dan penerimaan upah mereka bervariasi antara Rp. 4.000,- sampai dengan Rp. 

5.000,- per hari atau berkisar Rp. 120.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- per bulan. Jumlah upah 

sebesar itupun bukan saja komponen pokok, melainkan juga termasuk upah-upah tambahan 

lainnya yang sebenarnya tidak termasuk dalam perhitungan UMR (berdasarkan UMR tahun 

1996/1997 paling rendah sebesar Rp. 4.000,-, sedangkan berdasarkan UMR tahun 1997/1998 

paling rendah sebesar Rp. 4.416,-). Upah berdasarkan ketentuan UMR ini berarti mengalami 

peningkatan sebesar 10,4 %, padahal laju inflasi pada tahun 

 

1997 mencapai peningkatan yang cukup tajam sebesar 11,05 %.64 Melihat perbandingan 

peningkatan prosentase antara upah buruh (UMR) dengan laju inflasi sungguh menunjukkan 

ketidakseimbangan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengupahan berdasarkan Upah Minimum 

Regional  itu masih jauh dari harapan. Inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan upah yang 

dialami oleh buruh-buruh di Indonesia. Di Surabaya, pasca pengumuman Menteri Tenaga Kerja 

RI Nomor KEP-06/MEN/1997 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional  pada 27 (dua 

                                                 
64 Prosentase laju inflasi tersebut dilihat dari laju inflasi tahun 1996 sebesar 6,47, sedangkan pada tahun 

1997 mencapai sebesar 11,05. Sumber ini diperoleh dari BPS dan Nota RAPBN yang dimuat Republika, 7 Januari 
1998. Peristiwa peningkatan tajam laju inflasi ini hampir sama seperti tahun 1993 (menjelang Sidang Umum MPR 
1993) dimana laju inflasi mencapai 9,77 %. 

 



76 
 

puluh tujuh) Provinsi di Indonesia, perusahaan yang mengajukan secara resmi permohonan 

penangguhan upah hanyalah satu perusahaan, yakni PT. Witrainti Jayasakti tersebut.65 Tanggal 

18 Februari 1997 : Pertemuan pertama antar pihak Pengusaha dengan PUK SPSI PT. Witrainti 

Jayasakti (selanjutnya disingkat PUK), yang membahas mengenai permasalahan penangguhan 

upah. Perusahaan berencana mengajukan penangguhan Upah Minimum Regional (UMR) 1 April 

1997 dengan alasan perusahaan mengalami kemerosotan produksi dibanding tahun-tahun yang 

sebelumnya (perusahaan tidak mampu). 

 

2. Kasus Posisi 

 Tanggal 19 Januari 1997 : pihak PUK mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil 

pekerja untuk membahas permasalahan penangguhan UMR yang diajukan pengusaha pada 

pekerja. 

 Tanggal 20 Februari 1997 : Pertemuan kedua belah pihak antara pengusaha dengan PUK, 

menghasilkan keputusan bahwa pihak pekerja menolak atas penangguhan UMR dengan alasan 

”Kredibilitas Depnaker” diragukan dengan dasar Pasal 15 ayat (3) Permanaker Nomor PER-

03/MEN/1997 yang memungkinkan terjadinya kolusi antara pihak pengusaha dengan pihak 

Depnaker. Maka keputusannya diserahkan pada pihak yang berwenang dalam ini. 

 Tanggal 24 Februari 1997 : Pertemuan antara pengusaha dengan PUK pada saat jam kerja 

di ruang pertemuan, yang dihadiri pula wakil dari Kanwil Depnaker bagian pengawasan, yakni 

Ibu Suharti Sirait, Ibu Rohma dan Bapak Sadeli. Setelah melalui pembahasan dan perundingan 

panjang masalah kejanggalan (kesesuaian dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) selama 3 jam 

                                                 
65 Sumber wawancara dengan bapak Roswandi (Kepala Depnaker Kodya Surabaya) pada hari senin, 

tanggal 20 Oktober 1997 dan periksa di Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Surabaya. 
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akhirnya pihak PUK bersepakat, dan sekaligus menandatangani kesepakatan penangguhan UMR 

berjalan menurut prosedur yang berlaku. 

 Tanggal 21 Maret 1997 : Surat Keputusan Penangguhan UMR dari Kanwil Depnaker 

Nomor KEP-181/f/w.12/1997 (tertanggal 19 Maret 1997) turun dengan jangka waktu 

penangguhan 12 (dua belas) bulan (lihat lampiran 1 dan 2). 

 Tanggal 22 Maret 1997 : PUK menerima tembusan Surat Keputusan Penangguhan, 

bersamaan dengan itu 12 (dua belas) hari berturut-turut 200 karyawan dilemburkan. 

 Tanggal 24 – 26 Maret 1997 : Lembur bagian jahit dengan jumlah karyawan kurang lebih 

200 (dua ratus) orang. 

 Tanggal 27 Maret 1997 : PUK menyampaikan Surat Keputusan Penangguhan Upah 

Minimum Regional 1997 kepada anggota. 

 Tanggal 16 April 1997 : Sejumlah 400 karyawan mogok kerja menuntut peninjauan 

kembali Surat Keputusan Penangguhan Upah Minimum Regional. 

 Tanggal 17 April 1997 : Diadakan musyawarah pihak pengusaha dengan 

PUK/Perwakilan Pekerja mengenai tuntutan-tuntutan dalan aksi mogok kerja dan hasilnya 

dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah (lampiran 3). 

 Tanggal 26 April 1997 : Aksi mogok kerja selesai, PUK dan beberapa perwakilan pekerja 

anggota SPSI serta pengusaha sepakat penangguhan UMR hanya 3 (tiga) bulan terhitung 1 April 

1997 sampai dengan 31 Juni 1997, dan 1 Juli 1997 mulai pemberlakuan Upah Minimum 

Regional yang baru. Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara pengusaha 

dan pekerja (lampiran 4 ). 

 Tanggal 1 Mei 1997 : PUK mengadakan perundingan mengenai kelanjutan tuntutan 

pekerja pada waktu mogok kerja diluar tuntutan peninjauan penangguhan Upah Minimum 
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Regional. Perundingan dilakukan beberapa kali hingga akhirnya tidak menemukan kata sepakat, 

kemudian buruh menunggu surat anjuran yang akan diterimanya. Tuntutan-tuntutan pekerja 

tersebut ada dua macam, bersifat normatif dan bersifat non-normatif. Adapun yang bersifat 

normatif, meliputi: 

1. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja wanita yang menikah, hamil, atau 

melahirkan. Hal ini berkaitan dengan peraturan perusahaan tentang PHK terhadap pekerja 

yang hamil sebelum masa kerja 2 (dua) tahun (dasar : Pasal 2 ayat (4) huruf c Permanaker 

Nomor PER-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan 

Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti kerugian di Perusahaan Swasta). 

2. Hapus sistem kontrak, diganti dengan masa percobaan yang sesuai dengan undang-undang 

ketenagakerjaan. 

3. Peninjauan tentang pelaksanaan upah ketujuh. Hal ini didasari bahwa istirahat mingguan 

adalah amanat undang-undang sehingga berhak mendapatkan upah. 

4. Cuti tentang pelaksanaan upah ketujuh. Hal ini didasari bahwa istirahat mingguan adalah 

amanat undang-undang sehingga berhak mendapatkan upah. 

 

 Sedangkan tuntutan yang bersifat non – normatif, meliputi:  

1. Diberlakukannya premi hadir. 

2. Hapus  sistem kontrak pada pejabat para mandor dan QC. 

3. Kenaikan upah secara berkala seharusnya Rp. 500,- tiap tahun, bukan Rp. 100,- tiap 

tahunnya. 

4. Perlu pembenahan fasilitas kerja di perusahaan, antara lain gunting, masker, kipas angin dan 

peralatan ibadah. 
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 Tanggal 18 Juni 1997 : Pengusaha menyerahkan proposal ”Ketentuan pengupahan yang 

berlaku pada tanggal 1 Juli 1997 pada Perusahaan PT. Witrainti Jayasakti” disertai perundingan 

mengenai proposal tersebut yang tidak menemui penyelasaian. 

 Tanggal 21 Juni 1997 : PUK mengadakan perundingan dengan para anggota mengenai 

masalah tersebut dan PUK beserta anggota sepakat penyelesaian permasalahan tersebut 

(proposal) dibawa ke Depnaker. 

 Tanggal 23 Juni 1997 : PUK mengajukan surat permohonan perantara tentang sistem 

pemberian upah mingguan. 

 Tanggal 25 Juni 1997 : PUK dan pengusaha mengadakan perundingan di Depnaker 

Kodya Surabaya, namun belum ada titik temu dan perundingan akhirnya ditunda. 

 Tanggal 27 Juni 1997: PUK dan Pengusaha berunding membahas sistem pemberian upah 

per 2 mingguan, klasifikasinya ”jumlah upah per bulan dibagi 2 (dua) dan diberikan setiap 

tanggal 1 dan 15. Selanjutnya pemberian upah dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali. 

 Tanggal 9 Juli 1997 : Pengusaha menyerahkan proposal ”klasifikasi pengupahan yang 

berlaku tanggal 1 Juli 1997 di PT. Witrainti Jayasakti” yang menurut pandangan PUK sangat 

merugikan karyawan, khususnya yang bermasa kerja lebih dari 2 (dua) tahun ke atas. Oleh 

karena itu perusahaan menginginkan agar masalah tersebut diajukan ke Depnaker bila karyawan 

dan PUK tidak setuju. 

 Tanggal 15 Juli 1997 : Pihak PUK mengirimkan surat pemberitahuan kepada Menteri 

Tenaga Kerja RI, Dirjen Binawas dan Kotak Pos 5000 mengenai akan dilaksanakannya 

Penutupan Perusahaan di PT. Witrainti Jayasakti (lampiran 5). 

 Tanggal 18 Juli 1997 : PUK memanggil PUK ke ruang pertemuan pada pukul 09.00 

WIB, dengan dihadiri dari pihak pengusaha yaitu Direktur II (Bapak Harmono) dan Personalia 
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(Bapak Rudi Puspito Bawono) mengumumkan bahwa perusahaan tidak bisa diteruskan. Pada 

pukul 10.00 WIB PUK mengadakan perundingan di Depnaker dan belum ada penyelesaian. 

Sedangkan masalah surat anjuran hingga saat pukul 10.00 WIB tersebut, perusahaan tidak 

memberikan tanggapan sama sekali, dan ini berarti perusahaan menyetujui isi surat anjuran 

tersebut, tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan. 

 Tanggal 28 Juli 1997 : Pengusaha mengeluarkan Surat Pemberitahuan (Nomor 

021/Pers/WIJS/VII/1997) yang ditujukan pada Kepala Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya 

yang menyatakan bahwa perusahaan akan menghentikan segala produksi terhitung mulai tanggal 

1 Agustus 1997 (lampiran 6). 

 Tanggal 29 Juli 1997 : PUK mendapat tembusan Surat Pemberitahuan Penutupan 

Perusahaan secara resmi disertai dengan Surat Klarifikasi Pemberian Uang Pesangon karyawan 

PT. Witrainti Jayasakti (lampiran 7). 

 Tanggal 2 Agustus 1997 : PUK, perwakilan karyawan dan pengusaha mengadakan 

pertemuan membahas tentang kesepakatan pemberian uang pesangon yang pada waktu itu 

dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang (H. Ismail Syarif), tetapi masih belum menemui 

penyelesaian atas usulan Ketua Pimpinan Cabang kami membentuk Tim berunding yang terdiri 

dari PUK dan Perwakilan Karyawan (dengan jumlah keseluruhan 15 orang, selanjutnya disebut 

Tim 15). 

 Tanggal 6 Agustus 1997 : Tim 15 berunding kembali, namun masih belum menunjukkan 

hasilnya. Kemudian Tim 15 beserta pengusaha sepakat masalah ini diajukan ke tripartit, tetapi 

masih ada satu perundingan lagi. 

 Tanggal 9 Agustus 1997 : Pihak pengusaha yang ditandatangani oleh Kepala Bagian 

Personalia (Roedy Poespito Bawono, S.H.) mengeluarkan surat skorsing dengan menunggu 
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putusan dari Perusahaan Witrainti Jayasakti-4 Pusat (lampiran 8). Atas putusan skorsing 

tersebut, PUK menyatakan penolakan surat skorsing kepada Pengusaha sekaligus meminta untuk 

dicabut (SK Nomor 001/HIP/13.01.I/TSK/VIII/97), karena kata-kata ”skorsing” tidak tepat bagi 

pekerja yang tidak melakukan kesalahan. 

 Tanggal 12 Agustus 1997 : Pihak pengusaha dengan pihak PUK serta perwakilan pekerja 

mengadakan perundingan yang akhirnya mengeluarkan pernyataan Kesepakatan Bersama 

berkaitan dengan permasalahan penutupan perusahaan (lampiran 9). 

 Demikian kasus posisi yang diawali dari adanya penolakan penangguhan upah oleh buruh 

PT. Witrainti Jayasakti, hingga akhirnya pengusaha mengumumkan bahwa perusahaan PT. 

Witrainti Jayasakti tidak dapat diteruskan usahanya. Dan kemudian, kesepakatan terakhir 

mengenai adanya uang pesangon bagi buruh. Kasus posisi yang digambarkan secara rinci di atas 

pada bagian terakhir bab ini akan dianalisis baik melalui analisis hukum noramtif maupun kajian 

empirik berikut. 

 

3. Analisis Kasus Posisi 

3.1. Analisis Hukum Normatif  

Dalam kasus yang terjadi pada PT. Witrainti Jayasakti, terdapat karaktristik yang khas 

dimana buruh-buruhnya, terutama PUK SPSI TSK perusahaan tersebut. Bahkan ketika diketahui 

bahwa antara pihak pengusaha dengan PUK mengadakan perjanjian untuk menangguhkan upah, 

maka lahir kelompok buruh dalam perusahaan tersebut yang disebut sebagai Perwakilan Pekerja. 

Perwakilan Pekerja ini juga menunjukkan pengalaman dan penguasaannya terhadap peraturan 

perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, yakni pengupahan 

upah. 
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Prinsip-prinsip penangguhan upah yang telah diuraikan pada Bab III yang lalu, bila 

dihubungkan dengan kasus PT. Witrainti Jayasakti, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai 

dengan prinsip yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997. 

Prinsip yang menurut buruh disimpangi adalah prinsip kebenaran pelaporan kegiatan 

perusahaan secara lengkap (Pasal 13 ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997). 

Penyimpangan prinsip tersebut dapat dilihat pada surat PUK SPSI yang ditujukan pada Menteri 

Tenaga Kerja, Dirijen Binawas, dan Kotak Pos 5000 (lihat lampiran 5 bagian sanggahan). Dalam 

bagian sanggahan terdapat dua hal yang bertolak belakang dengan kebenaran palaporan kegiatan 

perusahaan secara lengkap, yakni (1) keadaan dan suasana produksi berjalan normal, dan (2) 

pengusaha berkesan seolah-olah perusahaan dalam keadaan bangkrut, sebenarnya tidak demikian 

karena produksi berjalan secara normal. 

Sedangkan prinsip yang merugikan buruh, juga dapat dilihat pada amar keputusan dari 

Depnaker Nomor KEP-181/F/W.12/1997 tentang Ijin Penangguhan Pelaksanaan Ketepatan Upah 

Minimum PT. Witrainti Jayasakti, khususnya amar kedua. Pada putusan tersebut pengusaha tidak 

diwajibkan membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan penangguhan Upah 

Minimum Regional (dalam kasus sejak 1 April 1997 sampai dengan 31 Maret 1998). Prinsip 

yang demikian memang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, 

namun prinsip tidak wajib membayar kekurangan upah selama jangka waktu pelaksanaan 

penangguhan upah merupakan prinsip yang sangat merugikan buruh, karena menghilangkan hak 

yang seharusnya diterima oleh buruh. Oleh karena itu, prinsip yang diatur dalam Pasal 14 ayat 

(2) Permenaker tersebut untuk dihapuskan. Sedangkan ditinjau dari prosedur pengajuan 

permohonan penangguhan upah, sebenarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997, namun ada hal yang perlu dikemukakan berkaitan 
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dengan kelengkapan dalam pengajuan permohonan upah, segala kelengkapan seharusnya 

ditunjukkan kepada buruh, atau bila buruh tidak memahami atau mengerti isi dari laporan 

perusahaan tersebut, maka dapat dibantu dengan mendatangkan akuntan publik (Pasal 13 ayat (3) 

dan (4) Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997). 

Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi data atau 

laporan yang dapat saja dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam kasus, permohonan penangguhan upah disetujui dan pengupahan yang 

diberlakukan sesuai dengan kesepakatan antar pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha adalah 

membayar upah tetap sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Regional lama ( Upah minimum 

Rp. 120.000,- per bulan). Alternatif ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Permenaker 

Nomor PER-03/MEN/1997. 

Besarnya kemungkinan suatu perusahaan dapat mengajukan dan sekaligus dikabulkan 

permohonan penangguhan upahnya karena memang secara hukum pelaksanaan penangguhan 

upah telah diatur. Pengaturan ini tentu saja dapat memudahkan perusahaan untuk menunda 

pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional , dan yang dirugikan atas 

proses tersebut secara langsung adalah buruh. 

Sedangkan penyelesaian kasus penangguhan upah yang terjadi di PT. Witrainti Jayasakti 

cukup unik, selaian karena perusahaan yang sebenarnya diberi ijin (dikabulkan) untuk 

menangguhkan upah tetapi perusahaan tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk meneruskan 

produksinya, atau dalam arti lain menutup perusahaan. Penutupan perusahaan memang alternatif 

terakhir penyelesaian kasus penangguhan upah. 

Akibat dari penutupan perusahaan tersebut adalah terjadinya PHK besar-besaran (427 

orang), dan dalam penyelesaian PHK tersebut, pengusaha PT.  Witrainti Jayasakti menggunakan 
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alasan bahwa PHK dilakukan berkenaan dengan jalannya perusahaan yang mengalami 

kemerosotan produksi. 

 

3.2. Kajian Empirik 

Kajian ini berupa penelusuran mengapa pada industri sepatu seperti kasus yang terjadi 

pada PT. Witrainti Jayasakti di Surabaya tersebut mengalami kesulitan berproduksi sehingga 

menyebabkan perusahaan tersebut melakukan penangguhan upah dan sekaligus pada akhirnya 

melakukan penutupan perusahaan. Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan pemerintah 

maupun kebijakan perusahaan sepatu yang bergabung dalam Apresindo (Asosiasi Perusahaan 

Sepatu Indonesia) menjadi sebuah realitas yang secara nasional menandai sebuah kemunduran 

pada industri sepatu. 

Menjelang diberlakukannya Upah Minimum Regional 1997 yang diatur dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-06/MEN/1997, banyak perusahaan yang keberatan 

melaksanakannya. Perusahaan yang menyatakan keberatan adalah sebagian besar perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam asosiasi pertekstilan (penenunan, perajutan dan garmen), 

sepatu dan mainan anak.66 Peluang bagi industri-industri tersebut untuk diberi keringanan dalam 

pelaksanaan Upah Minimum Regional atau memperoleh ijin pengecualian pelaksanaan Upah 

Minimum Regional mendapat ”angin segar” dari Dirjen  Binawas Depnaker, Suwarto. Menurut 

Suwarto, selain ditentukan jenis perubahannya, perusahaan yang akan mengajukan permohonan 

penangguhan upah juga harus memenuhi beberapa kreteria yang ditentukan dalam keputusan 

Dirjen Binawas. Kreteria yang disyaratkan oleh Dirjen Binawas antara lain: 

1. Jumlah produksi sangat tergantung pada jumlah tenaga kerja dan atau, 

2. Pekerja tidak diisyaratkan memiliki ketrampilan khusus, dan atau 
                                                 

66 Industri Sepatu, Tekstil, dan Maianan bisa Ajukan Pengecualian UMR, Republika, 14 Maret 1997. 
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3. Jumlah pekerja sangat dominan, dan atau komponen biaya upah pekerja pada struktur biaya 

produksi relatif besar. 

Izin pengecualian pelaksanaan Upah Minimum Regional 1997, tidak diberikan secara 

kolektif namun per perusahaan, namun sebelum perusahaan bersangkutan mengajukan 

permohonan dan memenuhi prosedur serta kreteria yang ditetapkan. Menurut hemat penulis, 

meskipun izin pengecualian tersebut diberikan per perusahaan, namun kreteria yang ditentukan 

dalam Keputusan Dirjen Binawas Depnaker sangat memberikan harapan yang semakin lebar 

kepada perusahaan yang hendak melakukan penangguhan upah, dan keputusan tersebut justru 

diluar ketentuan atau syarat yang diatur dalam Bab V Kepmenaker Nomor KEP-06/MEN/1997. 

Keputusan Dirjen Binawas Depnaker tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

Depnaker lebih berpihak kepada pengusaha daripada buruh dalam kasus penangguhan upah. 

Pada tahun sebelumnya (saat diberlakukannya Kepmenaker Nomor KEP-02/MEN/1996) 

tiga jenis industri tersebut (tekstil, sepatu dan mainan anak) merupakan yang terbesar dalam 

jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan upah dan kemudian dikabulkan. Dari 269 

perusahaan yang disetujui, perusahaan tekstil yang mendapat 203 persetujuan (atau 75,46%). 

Perusahaan sepatu sebanyak 38 perusahaan (atau 14,13%), sedangkan pada perusahaan mainan 

anak sebanyak 11 perusahaan (atau 4, 09%). Jumlah perusahaan yang begitu besar dalam 

pengajuan permohonan penangguhan upah, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

kesulitan yang paling utama dalam upaya peningkatan upah sebenarnya bukan karena rendahnya 

produktivitas atau upah, tetapi disebabkan oleh biaya siluman yang menjadi sangat besar 

jumlahnya. Realitas tersebut dapat mudah dalam asosiasi-asosiasi maupun seperti apa yang telah 
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ditengarai oleh YLBHI, FSPSI atau lembaga-lembaga lain yang bergerak untuk peningkatan 

kesejahteraan buruh, sangat jelas faktanya.67 

Selain faktor inefisiensi akibat biaya siluman, terdapat beberapa faktor lain yang 

menyebabkan sektor industri sepatu nasional mengalami kesulitan dalam membayar upah 

buruhnya sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional. Faktor tersebut adalah dikarenakan 

posisi bisnis sepatu yang memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap job order, buyers, 

market, fashion dan bersifat labour intensif. Sementara bahan baku dari sektor industri – seperti 

yang diungkap Apresindo – hampir 60% masih harus impor, sehingga faktor-faktor tersebut tentu 

sangat berpengaruh apalagi dalam suasana peningkatan laju inflasi yang sangat tinggi di 

Indonesia. 

Satu lagi hal penting dalam kajian empirik ini, bahwa Apresindo  (Asosiasi Perusahaan 

Sepatu Indonesia) telah ditegur oleh Presiden Soeharto karena telah mendorong anggotanya 

untuk tidak melaksanakan ketentuan Upah Minimum Regional baru yang diatur dalam 

Kepmenaker Nomor KEP-06/MEN/1997.68 Tentu teguran tersebut sangat memprihatinkan dan 

semakin memperkuat dugaan adanya rekayasa pengusaha dalam persoalan upah buruh di 

Indonesia. Dan adanya rekayasa pengusaha dalam persoalan penangguhan upah tersebut 

memperlihatkan bahwa perusahaan sepatu tetap menempati peringkat dominan perusahaan yang 

mengajukan permohonan penangguhan upah buruh di Indonesia dalam skala nasional. 

Seharusnya adanya dugaan terhadap Apresindo tidak sebatas pada teguran, melainkan harus 

ditindaklanjuti dengan upaya hukum yang dapat memberikan sanksi bagi Apresindo, sehingga 

                                                 
67 Mengenai biaya siliman ini telah ditelaah dari ungkapan Prijono Tjiptoherijanto (Republika, 29 Maret 

1997), Dirjen Binawas Depnaker, Suwarto (Republika, 14 Maret 1997), Ketua FSPSI, Wilhelmus Bhoka (Kompas, 
13 Mei 1997), Ketua Asosiasi Pertekstilan, Benny Soetrisno (Kompas, 14 Mei 1997). 

 
68 Hal ini diungkapkan Menteri Tenaga Kerja RI, Abdul Latief  kepada wartawan seusai diterima Presiden 

Soeharto di Bina Graha, Jakarta, Senen 12 Mei 1997. Lihat Kompas, 13 Mei 1997, Presiden Minta Apresindo 
Ditegur: 
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upaya tersebut merupakan langkah pemerintah secara sungguh-sungguh dalam melindungi 

kepentingan buruh. 

Sebagai catatan akhir pada analisis kasus ini, bahwa tingkat regional seperti Surabaya, 

dari 320 perusahaan yang tergabung dalam wadah SPSI, yang mengajukan permohonan 

penangguhan upah pada saat diberlakukannya Upah Minimum Regional 1997 hanyalah sebuah 

perusahaan, yakni perusahaan Witrainti Jayasakti yang bergerak dibidang industri sepatu dan 

nota bene juga merupakan anggota Apresindo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Uraian mengenai kebijakan penangguhan upah di Indonesia sangatlah kompleks sekali, 

terutama kajian yang dilakukan dalam mencermati persoalan-persoalan yang terjadi tidak saja 

berdimensi hukum (yuridis-normatif) namun juga berkaitan erat dengan realitas yang melingkupi 

dunia perburuhan (sosio-yuridis). Rangkaian analisis dalam skripsi mengenai kajian yuridis 

terhadap kebijakan penangguhan upah buruh di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konsep pengupahan buruh di Indonesia merupakan konsep yang mengacu dari beberapa 

sistem perekonomian, namun memiliki karaktristik yang membedakan dengan konsp-konsep 

yang lain. Ini disebabkan sistem perekonomian di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam hal pengupahan peranan pemerintah sangat 

dominan atau kuat dalam mengontrol pasar tenaga kerja, menciptakan kestabilan dan 

keseimbangan kekuatan ekonomi, serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat yang 

dapat mengganggu kepentingan buruh. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih 

menunjukkan adanya peraturan yang merugikan kepentingan buruh, yakni 

Kepmenaker Nomor KEP-03/MEN/1997 yang memberikan peluang kepada perusahaan 

untuk tidak membayar kepentingan Upah Minimum Regional yang baru, atau membayar 

dibawah ketentuan Upah Minimum Regional. Ini merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang dilegalkan (legalized human rights violation).  

2. Adanya penangguhan yang diatur dalam Kepmenaker Nomor KEP-063/MEN/1997 

menunjukkan hilangnya hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang seharusnya 
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diterima olehnya. Hal tersebut dapat terlihat pada prinsip bahwa pengusaha tidak 

berkewajiban membayar kekurangan upah yang ditangguhkan sampai pada batas waktu 

tertentu itu (Pasal 14 ayat (2) Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997). Padahal secara esensi 

kebijakan pemerintah mengenai upah yng dikeluarkan melalui Permenaker tersebut adalah 

untuk memberikan jaminan kepada buruh agar perusahaan tidak sewenang-wenang 

membayar dengan murah upah mereka (sebagai jaring pengaman), namun justru dalam 

Permenaker itu sendiri yang memberikan pengecualian pelaksanaan upah sebagai jaring 

pengaman dengan melalui pengajuan permohonan penangguhan upah. Sebagai akibat dari 

pengecualian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan penangguhan upah merupakan 

ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam konteks ini hak-hak buruh 

menjadi termajinalkan. 

3. Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997 secara tegas menyatakan pengusaha tidak 

diperbolehkan membayar upah buruhnya dibawah ketentuan Upah Minimum Regional (Pasal 

8), dan pengusaha yang menyimpang ketentuan pasal tersebut maka dikatakan telah 

melakukan pelanggaran (Pasal 17 ayat (2)). Namun dalam Permenaker tersebut juga terdapat 

aturan penangguhan upah yang memungkinkan pengusaha membayar kurang dari ketentuan 

Upah Minimum Regional (pasal 14 sampai dengan Pasal 16), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketentuan penangguhan upah tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan 

pelanggaran. Bila tetap membayar dibawah Upah Minimum Regional maka pengusaha 

dapat dikenakan sanksi Pasal 17 ayat (1) Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997, yakni 

dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 100.00,- (seratus 

ribu rupiah). Penyelesaian hukum melalui pasal ini terlalu ringan bagi pengusaha, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Pasal 17 ayat (1) Permenaker tersebut tidak efektif untuk menangkal 
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pengusaha yang membayar upah buruh dibawah ketentuan Upah Minimum Regional. 

Sedangkan alternatif terakhir akibat ditolaknya permohonan penangguhan upah adalah 

penutupan perusahaan. Alternatif terakhir yang berupa penutupan perusahaan sangatlah 

mungkin terjadi, akan tetapi yang perlu dicermati adalah keberadaan buruh itu sendiri yang 

sangat dirugikan, karena memang posisi tawar buruh sangat rendah saat penutupan 

perusahaan. 

 

2. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan dijadikan pertimbangan dalam mencermati kebijakan penangguhan upah yang diatur 

dalam Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997. 

1. Perlu adanya keberanian dari pemerintah untuk menolak segala bentuk konsep pengupahan 

murah yang menjadi syarat investor menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan 

mengikuti syarat investor tersebut berarti pemerintah lebih memihak kepada investor 

daripada untuk kepentingan buruh yang jumlahnya menyangkut nasib jutaan masyarakat 

kelas bawah. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk mengubah sistem pengupahan yang 

mendasarkan suatu kewilayahan tertentu (upah minimum regional) menjadi sistem 

pengupahan yang mendasarkan pada masing-masing sektor industri. Konsep yang demikian 

diharapkan dapat menghindari adanya kesenjangan upah yang menyebabkan ketimpangan 

dalam suatu perusahaan. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih dirasakan 

bahwa Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997 khususnya Bab V, telah menghilangkan hak-

hak buruh untuk mendapatkan pengupahan yang seharusnya diterima oleh buruh dengan 

ketentuan Upah Minimum Regional yang baru. Mengutip pemikiran Adnan Buyung 



91 
 

Nasution, apapun antisipasi terhadap keadaan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang 

seyogyanya adalah hukum yang dilandasi oleh sistem hukum yang mampu memenuhi 

kebutuhan normatif masyarakat sekaligus dapat pula bertindak sebagai ”penentu” arah 

perkembangan masyarakat.69 Oleh karena itu, segala bentuk peraturan yang menyangkut 

kepentingan rakyat banyak seharusnya lebih diperhatikan menuju kearah yang lebih baik. 

2. Mencermati mengenai sulitnya pengusaha untuk membayar upah buruh diatas ketentuan 

Upah Minimum Regional, bukan disebabkan produktivitas keja buruh yang kurang, 

melainkan lebih banyak disebabkan adanya biaya siluman (invisible cost, baik siluman 

ekonomis maupun politis) yang terlalu besar jumlahnya. Adanya biaya siluman semacam ini 

telah menjadi rahasia umum yang justru menjadi penyakit yang meresahkan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memiliki kemauan yang kuat untuk menghapus 

biaya siluman tersebut, sehingga akan tercipta suatu tatanan pemerintahan yang baik (good 

govermence). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa upah buruh di Indonesia masih 

belum mencerminkan keadaan upah yang sebenarnya (upah riil), sehingga adanya ketentuan 

penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor KEP-03/MEN/1997 justru semakin 

menambah beban penderitaan bagi buruh untuk menanggung kebutuhan hidupnya. Selama 

belum dihapusnya biaya siluman dan belum adanya pengupahan yang mencerminkan upah 

riil, maka penulis mengusulkan ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam 

Permenaker tersebut untuk dihapuskan.  

3. Beberapa fakta yang diuraikan dalam Bab V, telah memperlihatkan bahwa posisi buruh 

berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kesepakatan penangguhan upah 

(bipartit). Dan semakin menunjukkan bahwa dalam hal penangguhan upah, Dirjen Binawas 

                                                 
69 Dr. Adnan Buyung Nasution, Persepektif Pembangunan Hukum Masa Mendatang, Makalah Seminar 

pada 20-21 November 1995, Sema FISIP Unair. 
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Ketenagakerjaan lebih memihak kepada pengusaha, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya Keputusan yang memprioritaskan perusahaan tekstil, sepatu dan mainan anak untuk 

pengecualian pelaksanaan Kepmenaker Nomor KEP-06/MEN/1997. tentu pemihakan kepada 

pengusaha tersebut semakin memperburuk kepentingan buruh yang seharusnya mendapatkan 

perhatian yang lebih basar. Kondisi ini semakin nyata ketika Presiden Soeharto menegur 

Apresindo (Asosiasi Perusahaan Sepatu Indonesia) untuk tidak menyuruh anggotanya 

menunda pembayaran Upah Minimum Regional yang baru. Realitas ini melahirkan dugaan 

yang semakin kuat bahwa pengusaha melakukan rekayasa dalam hal penangguhan upah. 

Sehingga dapat disadari bahwa penyelesaian hukum melalui mekanisme Permenaker 

Nomor KEP-03/MEN/1997 tidak hanya mekanisme satu-satunya yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan penangguhan upah, karena dugaan tersebut harus lebih dikaji 

lebih dalam dan dicari solusinya sehingga pada akhirnya tercipta keseimbangan dalam 

hubungan antara majikan dengan buruh. 

 

Demikian catatan yang dapat dijadikan bahan bagi semua pihak untuk mengkaji ulang 

kebijakan penangguhan upah buruh di Indonesia. 
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