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Abstrak 
Penentuan upah minimum merupakan permasalahan yang paling krusial dalam pelaksanaan hubungan 
kerja ketika dihadapkan dengan kontestasi kepentingan oleh pihak-pihak terkait dalam proses penentuan 
upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam penentuan upah minimum 
sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 Tentang pengupahan,  
khususnya di kota Surabaya, Jawa Timur. Data primer diambil menggunakan wawancara mendalam 
meliputi unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha di Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder 
didapatkan melalui berbagai literatur dan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Analisis dan 
pemaparan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pandangan Poulantzas mengenai 
otonomi negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kepentingan 
yang dimiliki oleh pengusaha, pekerja, dan juga negara itu sendiri untuk mempengaruhi proses 
penentuan upah minimum di Kota Surabaya. Sebagai hasil, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang 
pengupahan prodak yang dihasilkan oleh negara, memicu penolakan dari serikat pekerja karena dianggap 
lebih menguntungkan pengusaha dan membatasi upaya pekerja dalam meningkatkan kesejahterahan 
mereka.   
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Abstract 
The determination of the minimum wage is the most crucial issue in the implementation of employment 
relationship when faced with the contestation of interest by the parties concerned in the process of 
determining the minimum wage. This study aims to determine the differences in the determination of the 
minimum wage before and after the enactment of Government Regulation number 78 of 2015 on 
remuneration, especially in the city of Surabaya, East Java. Primary data were taken using in-depth 
interviews covering elements of government, workers and employers in Surabaya. While the secondary 
data obtained through various literature and documents owned by the local government. Analysis and 
exposure of data were conducted qualitatively using Poulantzas's view of state autonomy. The findings of 
this study indicate that there is a wide range of interests owned by employers, workers, and also the 
country itself to influence the process of determining minimum wage in Surabaya. As a result, 
Government Regulation Number 78 About wages of prodak produced by the state, triggers the rejection 
of unions as it is considered more profitable to the employers and limits the efforts of workers in 
improving their welfare. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan kekayaan yang  beragam di tiap-

tiap daerahnya, hal tersebut berimplikasi kepada diserahkannya wewenang oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan upah minimum kota. Ketentuan tersebut 

tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 3, 

bahwa penetapan upah minimum kota ataupun provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

Penetapan upah minimum di Indonesia awalnya dilakukan melalui survey Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahun 

2015 Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang Pengupahan, 

dimana dalam peraturan tersebut ditetapkan formula perhitungan upah minimum baru. 

Penyerahan wewenang kepada gubernur untuk menetapkan upah minimum kota 

ataupun provinsi yang dipimpinnya, merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan sistem 

desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaa desentralisasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan 

oleh pemerintah pusat, dan bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah (Aminah, 2014:19).  

Penetapan upah seharusnya menjadi permasalahan antara pekerja dan pengusaha 

dalam pelaksanaan hubungan kerja. Ketergantungan pekerja sebagai penyedia jasa terhadap 

pengusaha sebagai pemilik modal atas adanya sistem upah, menyebabkan pengusaha memiliki 

kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pekerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha akan 

digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan antara 

pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah juga sering kali menyebabkan konflik dalam 

pelaksanaan hubungan kerja. Hal-hal tersebut menyebabkan diperlukannya intervensi dari 

negara sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan, untuk memberikan 

jaminan agar tidak terjadi ketimpangan posisi dalam pelaksanaan hubungan kerja, karena pada 

dasarnya pekerja maupun pengusaha saling membutuhkan. 
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Gubernur Jawa Timur menetapkan bahwa UMK Surabaya tahun 2012 adalah sebesar Rp. 

1.257.000; tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.740.000; tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000; tahun 

2015 sebesar Rp. 2.710.000; tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 3.045.000; sedangkan pada 

tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.296.212. Jika dilihat dari angka-angka tersebut, upah minimum 

Kota Surabaya pada tahun 2012 hingga tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup tajam hingga 

mencapai Rp.500.000, sedangkan pada upah minimum Kota Surabaya pada tahun 2016 dan 

tahun 2017, ketika sudah ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 78, kenaikan upah 

minimum yang terjadi tidak setajam tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut memicu terjadinya 

penolakan Peraturan Pemerintah nomor 78 dari serikat pekerja karena peraturan tersebut 

dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan membatasi upaya pekerja dalam 

memperjuangkan peningkatan kesejahterahan pekerja melalui penentuan upah minimum.  

Sebelum penelitian ini, ada penelitian lain yang mencoba meneliti tentang Upah 

Minimum. Penelitian tersebut dilakukan oleh Primahadi Laksono dengan judul: Kewenangan 

Gubernur dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota (Studi Kasus : Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota, Tahun 2006). 

Dalam penelitiannya Primahadi membahas UMK Jawa Timur bukan hanya Kota surabaya. Selain 

itu beliau juga membahas wewenang gubernur Jawa Timur dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi antara pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha/organisasi pengusaha 

dengan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai Penetapan Upah Minimum dengan pengujian 

secara terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian tersebut 

menekankan aspek Supremasi Hukum dalam penyelesaian konflik yang terjadi di daerah 

(Primahadi, 2006). 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menjelaskan perbedaan upah minimum Kota 

Surabaya setelah dan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78. Penelitian yang 

penulis lakukan kali ini diharap dapat melengkapi penelitian – penelitian terdahulu dan mampu 
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memperkaya fokus kajian mengenai penetapan upah minimum, karena memiliki arena yang 

berbeda namun tetap pada permasalahan upah minimum. 

 

Kerangka Teoritik dan Metode 

Otonomi relatif merupakan bentuk penolakan terhadap asumsi bahwa negara bertindak 

sebagai pelaksana dari kepentingan orang-orang atau individu-individu tertentu dan 

kepentingan mereka. Nicos Poulantzas memiliki pandangan bahwa negara memiliki 

kepentingan yang hendak dicapai. Kepentingan negara tersebut adalah untuk mempertahankan 

tatanan sosial, karena bagi negara tatanan tersebut menguntungkan negara. Poulantzas 

menyatakan bahwa agar dapat melindungi kepentingan dari kelas kapitalis, yakni untuk 

mempertahankan kemungkinan agar mereka bisa terus melakukan akumulasi kekayaan, maka 

negara harus menyadari bahwa negara tidak memiliki kepentingan yang sama dengan 

kepentingan individu kapitalis, tetapi memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan 

posisi kelas secara keseluruhan. Selain itu negara juga harus memberikan pengertian kepada 

kelas kapitalis dan kelas pekerja akan pentingnya menjaga kelangsungan kepentingan kelas 

mereka masing-masing (Carporasso. 2015: 454) 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, sehingga peneliti dapat 

pemperoleh gambaran tentang pokok permasalahan yang ingin diteliti dan kemudian peneliti 

dapat mengeksplorasi jawaban-jawaban yang diperoleh melalui proses wawancara 

mendalam. Metode ini memungkinkan pihak yang diwawancara bisa bebas menyajikan 

pandangan mereka dengan menggunakan bahasa mereka sendiri sehingga diskusi yang 

dilakukan dapat mengalir lebih lancar. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara kepada Ketua Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Ketua Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surabaya, anggota APINDO, anggota FSPMI yang telah ditentukan 
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dengan teknik purposive sampling. Selain itu, studi literatur juga dilakukan oleh penulis 

untuk mencari tambahan data sekunder. 

Lokasi penelitian di lakukan di Kota Surabaya, didasarkan bahwa Surabaya memiliki 

nominal UMK tertinggi di Jawa Timur, dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Selain itu, 

Kota Surabaya merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Timur. 

 

Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2012-2017 

 

Upah minimum merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha 

kepada pekerja, sebagai imbalan atas tenaga, pikiran, dan waktu yang telah mereka berikan 

untuk menjalankan proses produksi. Upah minimum kota ditetapkan oleh gubernur dengan 

mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan kota atau provinsi. Di dalam dewan 

pengupahan itu sendiri terdiri dari unsur pemerintah yang diwakilkan oleh dinas tenaga kerja, 

perwakilan serikat pekerja, perwakilan serikat pengusaha, dan juga akademisi. 

Sebelum ditentukan upah oleh gubernur, dewan pengupahan terlebih dahulu 

melakukan perundingan dan juga survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di beberapa pasar 

tradisional. Survey dilakukan bulan September, untuk melengkapi hingga bulan Desember maka 
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dilihat dari inflasi bulan Oktober, November, dan Desember tahun sebelumnya. Seperti 

contohnya, untuk menetapkan upah minimum tahun 2014, maka pada bulan September 2013 

dilakukan survey KHL, dan untuk melengkapi harga KHL bulan Oktober, November, dan 

Desember 2013, dihitung prediksi nilai KHL berdasarkan inflasi bulan bulan Oktober, 

November, dan Desember tahun 2012. Hasil survey Kebutuhan Hidup layak tersebut kemudian 

akan bahas untuk menentukan nominal usulan upah minimum yang akan diajukan kepada 

gubernur. Sebelum diajukan kepada gubernur, dewan pengupahan harus mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu dari bupati/walikota. Gubernur selambat-lambatnya harus 

menetapkan besaran upah minimum kota/upah minimum provinsi pada tanggal 21 November. 

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan 

Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan adanya peraturan tersebut, 

maka survey KHL tidak lagi dilakukan setiap tahun, namun 5 tahun sekali.  Peraturan tersebut 

mencantumkan formulasi baru untuk menghitung kenaikan upah. 

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt )} 

Keterangan: 

UMn  : Upah minimum yang akan ditetapkan. 

UMt  : Upah minimum tahun berjalan. 

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode 

September tahun berjalan. 

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode 

kwartal I dan II tahun berjalan. 

Peraturan tersebut dibuat sebagai respon atas loncakan upah minimum setiap tahun 

yang cukup tinggi jika menggunakan mekanisme perhitungan KHL. Kenaikan upah minimum 
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yang tinggi memicu pengusaha banyak melakukan PHK dan relokasi. Salah satunya seperti yang 

disampaikan oleh Alim Markus, pemilik Maspion Grup dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Jawa Timur, menyatakan bahwa pihaknya pada pelaksanaan UMK Surabaya 

tahun 2015 yakni sebesar Rp. 2.710.000 sudah melakukan PHK kepada 1800 karyawannya 

sebagai bentuk efisiensi dan rasa keberatannya atas upah minimum yang telah ditetapkan. 

Ridwan, selaku Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jawa Timur mengatakan bahwa banyak 

pabrik besar di kawasan industri di daerah ring I (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan 

Mojokerto) yang melakukan relokasi ke daerah-daerah seperti Nganjuk, Lamongan, Ngawi 

(Mashita, 2015).  

Grafik Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2012-2017 

 
Diolah dari Surat Walikota Nomor mengenai Penetapan usulan UMK Surabaya Tahun 2012 dan 2013, 

serta Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Surabaya mengenai Penetapan Nilai KHL dan  Usulan UMK 
Surabaya Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 

Bila dilihat pada grafik diatas, kenaikan upah minimum selalu terjadi setiap tahun. 

Serikat pekerja selalu mengusulkan upah minimum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

serikat pengusaha. Penetapan upah minimum yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2015 

hampir mencapai angka Rp. 500.000. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 

Rp. 483.000,-, sedangkan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 460.000,-, 

dan untuk tahun 2014 ke tahun 2015 angka kenaikan upah minimum adalah sebesar Rp.  
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510.000. angka-angka tersebut bisa dibilang cukup tinggi dan memicu keberatan dari pihak 

pengusaha.  

Penetapan Upah Minimum Kota yang didasarkan dengan KHL, sering kali memunculkan 

terjadinya perdebatan antara serikat buruh dan serikat pekerja. Perdebatan tersebut terjadi 

karena nilai KHL yang ditemukan oleh kedua pihak tersebut sering berbeda. Sebagai contoh 

ketika pembahasan perhitungan KHL untuk menentukan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 

2015, serikat pekerja menentukan harga sewa tempat tinggal adalah  sebesar Rp. 750.000,-, 

sedangkan serikat pengusaha menentukan harga sewa tempat tinggal adalah sebesar Rp. 

441.666. Angka perhitungan yang berbeda KHL tersebut kemudian menyebabkan hasil angka 

usulan upah minimum yan berbeda. Selain itu, perhitungan upah minimum dengan berdasarkan 

KHL, tidak memiliki batasan yang jelas atas penentuan upah minimum tersebut, sehingga tingka 

kenaikan upah minimum yang terjadi dari tahun ke tahun sangatlah tinggi. 

Kenaikan upah yang begitu tinggi dianggap tidak sejalan dengan produktifitas pekerja 

dimana persaingan pasar yang semakin ketat. Sejak adanya Peraturan Pemerintah nomor 78, 

asosiasi pengusaha merasa mendapat kepastian akan kenaikan upah. 

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 78 Tentang pengupahan kenaikan upah 

yang terjadi tidak mencapai angka Rp. 300.000, hal ini bisa dilihat pada kenaikan upah 

minimum Kota Surabaya tahun 2016 dan tahun 2017. Apabila dilihat dari upah minimum 

tahun 2015 ke tahun 2016, kenaikan upah minimum hanya sebesar Rp. 335.000, sedangkan 

pada upah minimum 2016 dan tahun 2017, kenaikan angka yang terjadi lebih rendah dari 

tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 251.212. Perbedaan tersebut cukup mencolok. Pola 

perhitungan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78, kenaikan upah minimum tergantung 

kepada kenaikan deret inflasi, dengan naiknya inflasi maka kenaikan upah juga akan terjadi, 

sehingga bisa dikatakan kenaikan upah akan terjadi secara konstan. Hal tersebut 

menguntungkan pengusaha, inflasi sebagai proses kenaikan harga berkaitan dengan mekanisme 



9 
 

pasar, sedangkan pengusaha memiliki andil yang cukup besar dalam mengatur mekanisme 

pasar. 

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 beserta formulasi perhitungan upah 

minimum, dianggap merugikan serikat pekerja. Pekerja merasa dibatasi dalam upayanya untuk 

meningkatkan kesejahterahan mereka melalui upah minimum. Peran serikat pekerja dan 

serikat pengusaha dalam proses penentuan upah minimum yang sebelumnya diperlukan setiap 

tahun untuk menentukan harga KHL di pasar sebagai pertimbangan penentuan upah minimum, 

hanya dilakukan sekali dalam waktu lima tahun. 

Proses penentuan upah minimum, digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan 

dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Sebagaimana kelompok pekerja 

yang selalu berusaha memperjuangkan kepentingan mereka untuk menuntut peningkatan 

kesejahterahan hidup mereka melalui upah minimum. Terdapat anggapan bahwa dengan upah 

yang tinggi, maka kesejahterahan mereka juga akan meningkat. Sedangkan pengusaha 

mengharapkan ternyadinya peningkatan produksi, dengan peningkatan produksi maka 

keuntungan yang akan mereka terima juga akan semakin tinggi. 

Perbedaan kepentingan atas upah disebabkan karena pekerja dan pengusaha memiliki 

perbedaan persepsi atas upah. Pekerja menganggap upah sebagai sarana untuk menunjang 

kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Sedangkan pengusaha menganggap upah sebagai 

bagian dari biaya produksi. Pengusaha akan berupaya untuk mendapatkan hasil semaksimal 

mungkin dengan biaya seminim mungkin. Upah minimum dibuat berfungsi sebagai jaring 

pengaman agar pengusaha tidak berlaku semena-mena ketika menentukan upah pekerja. 

Upah minimum yang ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), merupakan 

upah terendah untuk dibayarkan kepada seorang pegawai lajang dalam masa kerja satu tahun, 

mengingat KHL itu sendiri ditentukan atas kebutuhan hidup seorang pegawai lajang. Pekerja 

dengan masa kerja lebih dari satu tahun maka harus dibuat skala upah. Kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa, tidak semua pekerja merupakan pegawai lajang, banyak pula dari mereka 
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yang merupakan pekerja yang sudah menikah dan memiliki anak namun upah yang diberikan 

tetaplah upah minimum tersebut, tanpa adanya jaminan sosial atau tunjangan. 

Pengusaha sebenarnya diharuskan membuat skala upah, dimana didalamnya diatur 

besaran upah dengan berdasarkan masa kerja, jabatan, golongan, pendidikan, dan kompetensi. 

Skala upah adalah bagian dari struktur upah yang berkenaan dengan rentang atau kisaran 

nominal antara batas upah maksimum dalam setiap golongan jabatan. Kisaran nilai batas upah 

maksimum dan batas upah minimum tersebut disebut sebagai golongan upah. Penetapan skala 

upah disesuaikan dengan kondisi dan strategi pengupahan masing-masing perusahaan (Syaufii, 

2004:138)Adanya skala upah akan memberikan keuntungan bagi pekerja, dimana pekerja akan 

memperoleh upah berdasarkan kemampuannya yang disesuaikan dengan kemampuan 

perusahaan. Hal tersebut akan menimbulkan rasa keadilan bagi pekerja. Namun sayangnya, 

tidak semua pengusaha menjalankan sistem skala upah, kebanyakan perusahaan yang sudah 

menjalankan sistem tersebut adalah perusahaan-perusahaan Multinational Corporation. 

Poulantzas memiliki pandangan bahwa negara memiliki kepentingansendiri diluar dari 

kepentingan masyarakat. Negara memiliki kepentingan untuk untuk mempertahankan tatanan 

sosial. Masalah upah rawan sekali menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat. Upah 

minimum yang terlalu tinggi akan menyebabkan penolakan dari pihak pengusaha. Apabila 

pengusaha merasa tidak sanggup memenuhi upah minimum yang telah ditetapkan, maka 

pengusaha bisa saja melakukan penutupan perusahaan dikarenakan mengalami kerugian 

(bankrupt),  relokasi dan PHK massal, dengan begitu maka akan banyak tenaga kerja yang tidak 

tersalurkan,  hal tersebut akan mengganggu sistem perekonomian negara dan menurunkan 

tingkat kesejahterahan penduduk. Padahal jika tingkat investasi tinggi maka ketersediaan 

lapangan kerja juga akan bertambah dan tingkat perekonomian negara secara tidak langsung 

akan mengalami kenaikan. 
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Negara harus mampu mempertahankan posisi kelas secara keseluruhan.  Pemerintah 

harus bisa mengatur pekerja dan pengusaha agar mereka memahami fungsinya masing-masing 

dalam melaksanakan produksi agar perekonomian tetap stabil atau bahkan meningkat.  

Jika upah minimum terlalu rendah, maka akan memicu terjadinya protes dari pekerja. 

Mengingat bahwa pekerja memiliki jumlah masa yang sangat banyak dan terkoordinir didalam 

serikat pekerja, sehingga apabila mereka melakukan aksi protes berupa demonstrasi maupun 

mogok kerja, stabilitas dan kedamaian negara akan terganggu terlebih jika aksi tersebut terjadi 

secara berlarut-larut. Aksi mogok kerja yang berkepanjangan juga sedikit banyak akan 

mempengaruhi perekonomian negara itu sendiri. Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, maka negara dalam menentukan upah minimum akan melihat kepentingan 

masyarakat mana yang tidak akan merugikan kepentingan dari negara itu sendiri. 

Sebenarnya negara memberikan kompensasi kepada pengusaha apabila merasa 

keberatan dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Pengusaha diberikan hak untuk 

mengajukan penangguhan pengupahan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar 

upah sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan, maka mereka bisa mengajukan 

penangguhan pengupahan. Penangguhan pengupahan itu sendiri kemudian diatur lebih jelas 

lagi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 

Tentang Tata Cara Penangguhan Upah. Permohonan penangguhan upah, bisa diajukan oleh 

pengusaha Kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi, paling lambat sepuluh hari 

sebelum masa berlakunya upah minimum. 

Ketika mengajukan penangguhan upah tersebut, perusahaan harus menyertakan 

beberapa dokumen seperti kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerjanya bahwa 

pekerja tersebut bersedia dibayar dibawah UMK, laporan keuangan perusahaan yang terdiri 

dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir, 

salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah 
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pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan 

pelaksanaan upah minimum, dan perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun 

terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun yang akan datang. Setelah 

dokumen-dokumen tersebut diajukan, maka Gubernur akan menurunkan tim akuntan untuk 

memeriksa keadaan keuangan perusahaan apakah benar-benar tidak mampu membayar upah 

pekerja sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Setelah itu, gubernur bisa 

memutuskan menerima atau menolak pengajuan penangguhan pengupahan tersebut. Masa 

berlaku penangguhan pengupahan ini untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. 

Terdapat multi tafsir kata penangguhan dalam penangguhan pengupahan ini, pengusaha 

beranggapan bahwa upah ditangguhkan berarti boleh untuk tidak dibayarkan, namun 

kemudian muncul keputusan dari mahkamah konstitusi bahwa upah yang diangguhkan 

tersebut bukan tidak dibayarkan, namun semacam hutang kepada pekerja yang harus 

dibayarkan. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur pada tahun 2014 menerima 

pengajuan penangguhan pengupahan sebanyak 90 perusahaan, sedangkan yang disetujui ada 

85 perusahaan. Tahun berikutnya yaitu tahun 2015, terdapat 93 perusahaan yang mengajukan 

penangguhan pengupahan dan disnakertrans menyetujui 89 perusahaan dan pada tahun 2016 

terdapat 82 perusahaan yang mengajukan penangguhan pengupahan (anonim,2017). 

 

Simpulan 

Upah minimum sendiri merupakan upah terendah yang harus diberikan oleh pengusaha 

kepada pekerja setiap bulan, sebagai imbalan atas tenaga, waktu, dan pikiran yang telah 

dicurahkan oleh pekerja selama masa produksi. Penetapan usulan UMK dilakukan melalui 

perundingan yang dilakukan oleh dewan pengupahan. Setelah dewan pengupahan dilakukan 

proses perundingan, kemudian ditetapkan angka untuk kepada gubernur melalui dewan 
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pengupahan provinsi. Setelah diajukan, gubernur kemudian mempertimbangkan usulan UMK 

tersebut sehingga besaran UMK dapat ditetapkan. 

Berdasarkan temuan data di lapangan, dalam proses penetapan upah minimum, 

terdapat berbagai macam kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi. Kepentingan-

kepentingan tersebut berasal dari pekerja, pemgusaha, maupun dari negara itu sendiri. Peneliti 

mengkaji bahwa dengan adanya upah minimum sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

78 ditentukan melalui perhitungan KHL, sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 

perhitungan upah minimum dilakukan dengan formula perhitungan yang tercantum dalam 

peraturan tersebut. Penetapan upah minimum kota surabaya tahun 2016 dan 2017 mengalami 

kenaikan yang relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan upah minimum tahun-tahun 

sebelumnya. Setelah ditetapkannya peraturan tersebut penentuan upah minimum dianggap 

lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja dikarenakan kenaikan upah yang 

terjadi hanya bergantung pada deret inflasi. 

Tuntutan upah minimum oleh pekerja cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengusaha. Hal tersebut dikarenakan dalam penetapan upah minimum, serikat pekerja 

berusaha untuk meningkatkan kesejahterahan dan status perekonomian. Apabila kenaikan 

upah hanya bergantung kepada kenaikan inflasi dan PDB, maka akan dulit bagi pekerja untuk 

meningkatkan status perekonomian mereka. Sedangkan pengusaha mememiliki kepentingan 

untuk menekan kenaikan upah minimum, karena dengan kenaikan upah minimum yang sedikit 

makakeuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha akan meningkat. 

 Negara dalam menetapkan upah minimum yang berlaku, memiliki pertimbangannya 

sendiri. Pertimbangan tersebut adalah bahwa upah minimum yang ditetapkan tidak merugikan 

kepentingan yang dimiliki oleh negara, dimana negara memiliki kepentingan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mempertahankan stabilitas masyarakat.  

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan, dirasa lebih 

menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Karena dengan kenaikan upah yang hanya 
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berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan PDB, maka pekerja akan semakin sulit untuk 

meningkatkan status ekonominya, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha akan 

bertambah. 
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