
BAB IV 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan  

1. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai 

berikut : 

Kewenangan dalam menetapkan upah minimum di wilayah provinsi atau kabupaten/kota 

terletak pada kewenangan kepala daerah dalam hal ini Gubernur atas rekomendasi 

Bupati/Walikota yang telah terlebih dahulu menerima saran dan pertimbangan Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum  merupakan kewenangan 

dibidang ketenagakerjaan yang sebelumnya berada di pemerintahan pusat. Bentuk dari 

hasil penetapan upah minimum yang telah diajukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi 

kepada Gubernur, berupa Peraturan Gubernur yang pada tahun terdahulu berbentuk 

keputusan Gubernur. Perubahan dari Keputusan Gubernur ke Peraturan Gubernur 

bukanlah tidak mendasar, karena 

2. 

dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan 

“semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, 

Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum 

Undang-Undang ini berlaku harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang ini”. 

Pelanggaran upah minimum yang dapat dipidanakan di Pengadilan umum berdasar kasus 

PT. Pantja Puji Bangun, memperjelas kedudukan Pasal 90 jo. Pasal 185 Undang-Undang  

Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana serta 
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denda didalamnya bagi pelanggar upah terutama pelanggar penetapan upah minimum 

yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 185 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan menberi efek 

jera bagi pelanggar, meskipun pengusaha tersebut dikenai sanksi pidana kewajiban untuk 

membayar hak-hak pekerja/buruh masih berjalan terus. Munculnya Putusan Pengadilan 

Negeri Surabaya Nomor : 4318/Pid.b/2009/PN.Sby, tentang pelanggaran upah minimum 

yang dilakukan direktur PT. Pantja Puji Bangun memberikan kepastian hukum bagi pihak 

pekerja/buruh yang  masih memperjuangkan  haknya untuk menerima upah  sesuai upah 

minimum. 

 

4.2 Saran 

1. 

Beberapa hal yang perlu disarankan oleh penulis demi memwujudkan kesempurnaan 

berkaitan dengan permasalahan di penilisan skripsi ini adalah : 

2. 

Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam  Peraturan Gubernur tersebut 

maka disegerakan melakukan musyawarah dengan serikat pekerja untuk mencapai 

kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai  pengusaha yang tetap tidak dapat 

melaksanakan ketetapan upah minimum tersebut dapat mengajukan penangguhan 

pelaksanaan upah ke Dinas Tenaga Kerja. 

 

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang  berfungsi sebagai penengah sebaiknya 

bersikap tegas dengan melalui Pegawai Pengawas yang  terus memantau pelaksanaan 

upah minimum dan apabila terjadi pelanggaran pemerintah harus tanggap untuk 

mengadakan musyawarah dalam bentuk  tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pemerintah dan buruh/pekerja.  
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