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ABSTRAK 

 

Perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha 

merupakan hak bagi setiap pekerja/buruh sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan). Meskipun perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari 

pengusaha telah diatur, tindakan diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan 

masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah perselisihan yang terjadi antara 

Edi Ismanto dengan PT. Suman Gaung Persada akibat adanya diskriminasi dalam 

hal pemberian upah antara Edi Ismanto dengan Sulisno yang memiliki jabatan 

sama yaitu sebagai SPV pengisian elpiji. Rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah alasan hukum perusahaan melakukan diskriminasi dalam 

pemberian upah terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama dan untuk 

masa kerja yang sama dan sanksi bagi perusahaan yang melakukan diskriminasi 

dalam pemberian upah terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama 

dan untuk masa kerja yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang 

– undang dan pendekatan konseptual. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh 

pengusaha dengan memperhatikan 5 (lima) faktor yaitu golongan, jabatan, masa 

kerja, pendidikan, dan kompetensi serta faktor – faktor lain seperti tanggung 

jawab, tingkat kesulitan, resiko, dan peran serta dalam perusahaan. Pengusaha 

tidak dibenarkan melakukan diskriminasi dalam hal pemberian upah kepada 

pekerja/buruh karena melanggar ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. 

Pengusaha dapat dibenarkan melakukan diskriminasi dalam hal pemberian upah 

kepada pekerja/buruh jika hal tersebut dilakukan berdasarkan struktur dan skala 

upah yang telah dibuat. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa struktur dan 

skala upah yang wajib disusun oleh pengusaha merupakan suatu perangkat atau 

alat untuk menjamin adanya kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang 

pengupahan. Pengusaha yang melakukan tindakan diskriminasi dalam hal 

pemberian upah dapat dikenai sanksi administratif yang diatur pada Pasal 190 

ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang dikenakan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk untuk mengenakan sanksi administratif. Tata cara penerapan sanksi 

administratif untuk tindakan diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan belum 

diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Sehingga pemerintah perlu membuat 

peraturan pelaksana dari Pasal 190 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai 

diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh mulai dari definisi 

diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan, klasifikasi bentuk diskriminasi dalam 

bidang ketenagakerjaan, sanksi bagi pelaku tindakan diskriminasi dalam bidang 

ketenagakerjaan, serta hal – hal lain yang terkait dengan diskriminasi dalam 

bidang ketenagakerjaan. 
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