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Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur 

#Bersabar dalam berusaha 

#Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah 

#dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh 

 

Semua orang bisa bermimpi, tapi hanya sebagian orang yang bisa meraih mimpi 

(Mario Teguh) 

 

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku, kakak, adik, 

suami dan anakku  yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti 

memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di 

dunia, gemetar dalam dingin.” 

 
 



DILEMA PENETAPAN UPAH MINIMUM 

(Studi Kasus di Kota Salatiga) 

 

Abstraction 

 

The process of setting minimum wages Salatiga puts unions in a position face to face with 

Apindo. Each side seeks to determine the minimum wage in accordance with their respective 

interests. The magnitude of the numbers MSE recommended by the City Wage Council 

salatiga through KHL survey undertaken every month. The process of setting the minimum 

wage determination Salatiga has been pretty smoothly, but there are a drag - attractive 

interest between APINDO who want low labor costs that companies earn profits and unions 

who want higher wages in order to meet the needs of a decent life. Here there should be 

government intervention as a neutral party, and may be a mediator between APINDO and 

unions.  This paper is intended to reveal how the process of setting a minimum wage that has 

been running for this is already in line with the interests of each - each party. The results 

showed that in the process of the minimum wage, APINDO agree with the mechanism of the 

process of setting a minimum wage because it is in accordance with existing laws. But of 

Union they want a change in the mechanism for setting the minimum wage because the wages 

they receive has not been able to meet the needs of a decent life. Government becomes a 

dilemma, should favor the pro-Union or Association. 
 

Keywords: Minimum wage determination Regency / City, APINDO, Unions, Government 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salatiga merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk sebesar 178.594 jiwa yang 

mempunyai jumlah total angkatan kerja sebesar 40.760 orang terdiri dari 15.907 Laki-laki 

dan 24.853 Perempuan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 juga tercatat jumlah penduduk 

yang bekerja sebanyak 140.313 yang berasal dari bermacam – macam mata pencaharian, 

sementara banyaknya pencari kerja yang mendaftar selama tahun 2013 hanya sebanyak 3.256 

orang yang terdiri dari 1.285 Laki-laki dan 1.971 perempuan atau hanya 0,018% dari  total 

jumlah penduduk Kota Salatiga (BPS Kota Salatiga). Dibandingkan dengan Jawa Tengah, 

jumlah pengangguran kota Salatiga termasuk tinggi sjebanyak 4.410 (Disnakertrans Kota 

Salatiga) dan pengangguran di Jawa Tengah sebanyak 941.400 pada tahun 2013. Jumlah 

pengangguran yang tinggi menggambarkan tidak seimbangnya antara permintaan dan 

penawaran tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan 

permintaan tenaga kerja. Permasalahan lebih lanjut, dengan adanya kelebihan penawaran di 

atas permintaan tenaga kerja mengakibatkan tingkat upah yang rendah.   

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Upah yang layak bagi pekerja masih 

menjadi tema penting dalam perjuangan pekerja sampai saat ini. Perdebatan nilai yang telah 

di sepakati antara pekerja dan pengusaha masih terus berlangsung.  

Untuk mewujudkan agar penghasilan pekerja dapat memenuhi penghidupan yang layak, 

pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum untuk  melindungi pekerja. Agar tidak 

merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu 

penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan 
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pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan 

kesejahteraan (Permenakertrans no. 7 tahun 2013).   

Upah minimum yang merupakan besaran upah terendah, ditetapkan oleh Gubernur melalui 

Peraturan Gubernur, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan kota atau 

propinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 561.4/58 tahun 2012, besaran upah 

minimum kota Salatiga tahun 2013 sebesar Rp 974.000. Besaran upah minimum kota 

Salatiga  berada di urutan ke 7 tertinggi dari besaran upah di Jawa Tengah . Upah minimum 

yang tertinggi adalah Kota Semarang dengan besaran Upah Minimum Rp 1.209.100. 

sedangkan Upah Minimum yang terendah adalah Kabupaten Cilacap Wilayah Barat dengan 

besaran Upah Minimum Rp 816.000.  

Sesuai dengan Permenakertrans no. 7 tahun 2013, penetapan upah minimum didasarkan pada 

survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk 

menghindari kesewenangan pengusaha dalam memberikan upah, sehingga penetapan upah 

minimum paling tidak dapat memenuhi KHL.   

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang Upah Minimum. 

Erwin Musdah (2013) mengungkapkan bagaimana upaya advokasi kebijakan yang dilakukan 

oleh masing-masing pihak yaitu Serikat Buruh dan Apindo dalam mempengaruhi penetapan 

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Sleman Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam proses penetapan UMK, serikat buruh lebih aktif dalam melakukan advokasi 

kebijakan dibandingkan dengan Apindo. Serikat buruh juga diuntungkan dengan adanya 

peraturan baru tentang standar pengupahan.  

Ilham Kistanto (2013) meneliti pengaruh kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik 

regional bruto (PDRB), inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember. Hasil penelitian 

ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten (UMK) Jember . 
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Artinya variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan 

inflasi (INF) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember. 

Dhian Katriani (2012) membahas bagaimana proses penetapan upah minimum kabupaten di 

Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian dapat 

diambil sebuah kesimpulan bahwa proses penetapan upah minimum kabupaten di Kabupaten 

Purbalingga adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan upah minimum. 

Budiyono, SH (2007)  meneliti apakah penetapan upah Minimum mampu memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja maupun kelangsungan hidup perusahaan. 

Ternyata masih banyak pengusaha yang memberikan upah kepada pekerja tanpa 

memperhitungkan tingkat produktivitas dari masing-masing pekerja karena kenaikan upah 

minimum akan berdampak pada naiknya biaya pada perusahaan apabila tidak diimbangi 

dengan peningkatan produksi dan produktivitas dari pekerja.  

Menetapkan upah minimum dengan standar rendah tentu akan memberatkan kehidupan 

pekerja ditengah himpitan kebutuhan yang kian hari kian bertambah. Disisi lain, menetapkan 

standar tinggi juga akan memberatkan pengusaha untuk membayar gaji pekerja. Dampak 

paling jauhnya adalah perusahaan bisa jadi gulung tikar. Dilema inilah yang ingin 

dijembatani dalam pelibatan serikat pekerja dan pengusaha didalam Dewan Pengupahan. 

Permusyawaratan diantara kedua pihak ini dalam Dewan Pengupahan diharapkan dapat 

menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi keduanya yaitu kesejahteraan pekerja 

bisa ditingkatkan dan pengusaha juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaannya. 

Dilema upah dapat didefinisikan sebagai masalah yang timbul antara keinginan buruh untuk 

mendapat kenaikan upah, keinginan pengusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, 

dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha 
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berbasis upah kompetitif. Di satu sisi, buruh melalui serikat pekerjanya menginginkan 

kenaikan upah minimum agar kehidupannya dapat sejahtera. Dari sisi pengusaha melalui 

Apindo menginginkan gaji buruh yang relatif rendah agar dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Di pihak lainnya, pemerintah ingin mempertahankan upah minimum untuk 

menjaga kinerja perusahaan ataupun untuk menarik investasi langsung asing. 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Salatiga bersama 

Dewan Pengupahan mengambil kebijakan untuk mengajukan dua angka nominal UMK 2014 

ke Wali Kota Salatiga, yakni angka Rp1,1 juta yang di usulkan oleh APINDO dan Rp 1,2 juta 

yang di usulkan oleh Serikat Pekerja. Sesuai aturan, jika tidak ada titik temu pembahasan 

UMK, maka wali kota yang akan menentukan besaran nominalnya. Wali Kota Salatiga sudah 

membentuk tim untuk mengkaji usulan UMK yang diajukan pengusaha dan pekerja. Dan 

hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan besaran UMK 2014 yang akan 

diusulkan ke gubernur. Dalam menentukan besaran UMK 2014 harus mempertimbangkan 

berbagai aspek termasuk kendala yang dihadapi pengusaha dan aspirasi pekerja. Besaran 

UMK jangan sampai memberatkan pengusaha karena bisa berdampak fatal terhadap 

kelangsungan usaha, dan jangan terlalu rendah sebab dapat merugikan pekerja. Dan hasil 

akhirnya di dapatkan angka Upah Minimum Kota Salatiga tahun 2014 adalah sebesar Rp 

1.170.000. 

Apabila di dalam rapat tidak juga di sepakati besaran UMK, maka Bupati/Wali Kota punya 

kewenangan mengusulkan nominal yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Karena dari 

APINDO dan Serikat Pekerja angkanya belum jelas dan tidak selesai-selesai. Usulan UMK 

dari Bupati/Wali Kota bisa diubah berdasarkan pengkajian dari Dewan Pengupahan Provinsi 

Jateng. Survei KHL selama tujuh bulan akan menjadi pertimbangan. Dan dari hasil 

pertimbangan tersebut, gubernur nanti yang akan memutuskan berapa nominalnya, karena 
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memiliki kewenangan sesuai dengan undang – undang yang sebelumnya harus 

mengonsultasikan dengan Bupati/ Wali Kota terlebih dahulu. 

Dilema penetapan upah minimum belum dapat terselesaikan hingga saat ini dan terus terjadi 

setiap tahun. Perwakilan Serikat Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah sangat di butuhkan 

dalam proses penentuan upah yang meliputi strategi pembentukan komitmen awal, 

pelaksanaan survei, sampai dengan kesepakatan nominal upah minimum dan pemahaman 

akan konsep upah layak agar mendapatkan jalan keluarnya.  

Penetapan Upah Minimum yang di dasarkan pada survei KHL selama ini masih di rasa 

kurang dapat memenuhi kebutuhan para pekerja baik lajang maupun yang sudah berkeluarga. 

Sedangkan dari pihak pengusaha, besaran upah minimum yang selama ini di tetapkan oleh 

pemerintah di rasa memberatkan karena lebih berpihak kepada pekerja tanpa 

memperhitungkan kemampuan perusahaan. Dari munculnya masalah inilah penulis tertarik 

untuk mendalami tentang proses penetapan upah minimum dalam kertas kerja yang berjudul 

“Dilema Penetapan Upah Minimum (Studi Kasus di Kota Salatiga). 

Masalah Penelitian 

Ada banyak pihak yang berkepentingan dalam penetapan upah minimum, diantaranya: 

APINDO, Serikat Pekerja dan Pemerintah. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini: 

bagaimana para pemangku kepentingan melakukan negosiasi mengusukan besaran Upah 

Minimum. Secara khusus persoalan penelitiannya:     

1. Apakah proses penetapan upah minimum sudah sesuai dengan pemangku kepentingan ?  

2. Apakah Upah Minimum yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupahan selama ini sudah dapat meningkatkan kesejahteraan 

pekerja ? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penetapan Upah Minimum apakah sudah 

sesuai dengan pemangku kepentingan masing – masing, yaitu kepentingan dari Serikat 

Pekerja, kepentingan Pengusaha, dan kepentingan Pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui apakah Upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah selama ini 

sudah benar – benar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak untuk pekerja di lihat dari 

perbandingan antara besaran UMK yang di tetapkan dengan hasil survei setiap bulan yang di 

lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota Salatiga. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan tentang proses penetapan upah minimum sehingga muncul 

besaran angka UMK yang di tetapkan pemerintah. Juga dapat mengetahui komponen – 

komponen apa saja yang termasuk dalam survei KHL dan cara perhitungan UMK.  

2. Bagi Pekerja dan Pengusaha 

Dapat mengetahui bagaimana proses penetapan UMK serta dapat dengan bijak dalam 

menyikapi UMK yang di tetapkan oleh pemerintah.  

 

 

3. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk menentukan kebijakan – 

kebijakan yang akan di keluarkan dalam penetapan upah minimum sehingga dapat terasa 

adil bagi pekerja dan pengusaha.  

4. Bagi Akademisi 
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Penulis berharap hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat rumusan kebijakan yang akan di gunakan untuk menentukan besaran Upah 

Minimum. 

Metodologi Penelitian 

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus 

proses penetapan upah minimum di Kota Salatiga. Pendekatan kualitatif  dipilih agar dapat 

memperoleh informasi yang sesuai dengan kenyataan sehingga mendapatkan deskripsi yang 

jelas tentang data serta informasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan fakta yang ada.  

Sumber Data 

Jenis data adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari wawancara dengan 

perwakilan dari Apindo, Serikat Pekerja dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota Salatiga. Subyek Penelitian ini adalah 2 informan dari Serikat 

Pekerja yaitu Ketua SPSI dan Ketua SPN, 2 informan dari perwakilan pengusaha (APINDO) 

yaitu  Ketua APINDO dan Wakil Sekretaris serta 1 ditambah informan dari Pemerintah 

(Disnakertrans) selaku Sekretaris dari Dewan Pengupahan Kota Salatiga. Wawancara di 

lakukan dari tanggal 28 Februari – 14 Maret 2015. Alasan pemilihan subyek – subyek di atas 

adalah agar bisa mendapatkan informasi yang benar – benar akurat karena data dan informasi 

di dapatkan dari informan – informan yang terlibat langsung dalam proses penetapan upah 

minimum. 

Sedangkan data sekunder di peroleh dari berbagai dokumen yang berupa peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait dengan penetapan Upah Minimum. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Upah Minimum  

Berdasarkan Kepmenaketrans no. 7 tahun 2013 Pasal 1 ayat 1, Upah minimum adalah upah 

bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh 

Gubernur sebagai jaring pengaman. Tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang 

diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan 

kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja 

yang bekerja kurang dari satu tahun, dan pengusaha tidak boleh memberikan upah yang lebih 

rendah dari Upah minimum yang telah di tetapkan.   

Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi 

standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah 

minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama 

pekerja miskin.  

Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak 

bagi pekerja. Upah minimum mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan berlaku untuk pekerja 

yang baru mulai bekerja. Upah minimum harus dapat mendukung daya beli agar pekerja 

mampu memenuhi standar tingkat kehidupan dasar (Lee, 2007). 

Hasanuddin Rachman (2005) menyatakan tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan 

secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu (a) sebagai 

jaring pengaman agar upah tidak merosot, (b) mengurangi kesenjangan antara upah terendah 

dan tertinggi di perusahaan, dan (c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling 

bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk (a) pemerataan 

pendapatan, (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, (c) perubahan 

struktur biaya industri sektoral, (d) peningkatan produktivitas kerja nasional, (d)peningkatan 

etos dan disiplin kerja, dan (e) memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam 

rangka hubungan bipartit. 
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Upah minimum di tetapkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dalam hal 

penghasilan yang diperolehnya atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah yang layak di terima 

oleh pekerja/buruh di sesuaikan dengan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Penetapan Upah Minimum juga  mempertimbangkan faktor kemampuan perusahaan sehingga 

pekerja/buruh dapat sejahtera namun perusahaan dapat terus berkembang.  

Hal ini sangat penting karena antara pekerja/buruh dengan perusahaan sama-sama saling 

membutuhkan dan saling bergantung. Para pekerja membutuhkan pekerjaan agar mereka 

dapat mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pengusaha 

membutuhkan para pekerja/buruh untuk menjalankan perusahaan agar dapat terus 

berproduksi.  

Pertimbangan Penetapan Upah Minimum 

Penetapan upah minimum masih berbasis pada kebutuhan hidup lajang dan bukan kebutuhan 

hidup pekerja dan keluarganya. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan 

upah minimum menurut Kepmenaketrans no. 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 2 meliputi:  

a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;  

b. Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;  

c. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;  

d. Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah 

pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;  

e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan 

keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.  

Dengan demikian, penetapan Upah Minimum harus mempertimbangkan beberapa faktor agar 

disatu pihak Upah Minimum dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai dengan 
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kebutuhan hidup layak, dilain pihak penetapan upah minimum juga harus 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar upah.  

 

Kebutuhan Hidup Layak 

Menurut Kepmenaketrans no. 13 tahun 2012 pasal 1 ayat 1, Kebutuhan Hidup Layak adalah 

standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk 

kebutuhan 1 (satu) bulan. Kebutuhan Hidup Layak mengacu pada kehidupan yang harus di 

penuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu memproduksi 

kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.   

Saat pekerja merasa mendapat upah yang pantas atas pekerjaan yang mereka lakukan, maka 

pekerja akan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas yang tentunya juga akan dapat menambah keuntungan perusahaan. Dengan 

pencapaian KHL yang di dapatkan oleh pekerja, maka pihak perusahaan juga akan di 

untungkan.  

Penetapan upah minimum didasarkan pada hasil survei atas komponen – komponen 

kebutuhan hidup. Komponen kebutuhan hidup terus mengalami perubahan seiring 

perkembangan jaman. Dalam melaksanakan survei untuk menentukan besarnya nilai KHL, 

Dewan Pengupahan mengacu kepada sejumlah komponen yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah sebelumnya. Tetapi muncul protes yang dilayangkan oleh para pekerja tentang 

minimnya UM yang selama ini mereka terima berawal dari adanya perbedaan pendapat 

antara pemerintah dengan para pekerja tentang penentuan jumlah komponen penetapan 

besarnya nilai KHL yang ada. Selama ini, jumlah komponen yang ditetapkan oleh pemerintah 

cenderung berada di bawah ekspektasi para pekerja. Logikanya, bila jumlah komponen ini 

bertambah, maka besaran nilai KHL juga akan semakin meningkat. Kementrian Tenaga 

K/erja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), merevisi kandungan dari Peraturan Kementrian 
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 17 Tahun 2005 menjadi 

Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 yang berisi Tentang Komponen Dan Pelaksanaan 

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pemerintah menambahkan 14 komponen baru 

sehingga perubahan KHL dari yang semula hanya 46 komponen (Ketentuan lama) bertambah 

menjadi 60 komponen (ketentuan revisi).  

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu : 

 Makanan & Minuman (11 items) 

 Sandang (13 items) 

 Perumahan (26 items) 

 Pendidikan (2 item) 

 Kesehatan (5 items) 

 Transportasi (1 item) 

 Rekreasi dan Tabungan (2 item) 

Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survei harga yang 

dilakukan secara berkala. Kualitas dan Spesifikasi masing-masing komponen dan jenis KHL 

disepakati sebelum survei dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan 

Kabupaten/Kota. Survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan dengan membentuk tim yang 

keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan 

tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat. Hasil survei 

ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.  

Proses penetapan Upah Minimum  

Proses pertama dalam penetapan upah minimum adalah Ketua Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survei yang anggotanya terdiri dari perwakilan 

serikat pekerja, pengusaha, pemerintah dan pihak netral dari akademisi untuk masing – 
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masing Kabupaten/Kota. Selanjutnya standart KHL ditetapkan dalam Keputusan Menteri no. 

13 tahun 2012, tim survei Dewan pengupahan melakukan survei harga untuk menentukan 

nilai harga KHL yang nantinya akan di serahkan kepada Gubernur Provinsi masing – masing.  

Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan januari sampai September, sedang untuk 

bulan Oktober sampai Desember dilakukan prediksi. Hasil survei tiap bulan tersebut 

kemudian diambil rata – ratanya untuk mendapat nilai KHL. Nilai KHL akan di gunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi 

pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 

kurang dari satu tahun atau lebih di rundingkan antara pekerja atau serikat pekerja dengan 

pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan nilai harga survei, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain 

seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar 

kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan pengupahan Provinsi/kabupaten/Kotamadya. Lalu 

Gubernur akan menetapkan besaran nilai upah minimumyang di lakukan 60 hari sebelum 

tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 januari. 

Dewan Pengupahan 

Menurut Kepmenaketrans No 13. Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, Dewan Pengupahan Provinsi 

adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat 

oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam 

rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta 

menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.  

Kepmenaketrans No 13. Tahun 2012 pasal 1 ayat 3, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota 

adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat 
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oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan 

di tingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem 

pengupahan nasional.  

Anggota Dewan Pengupahan terdiri dari unsur tripartit (Pemerintah, APINDO, Serikat 

Pekerja), unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik 

setempat 

Di dalam melaksanakan survei KHL, dibentuklah tim-tim yang para anggotanya berasal dari 

Dewan Pengupahan. Jumlah tim survei yang nantinya dibentuk disesuaikan dengan 

kebutuhan, yang masing-masing timnya terdiri atas 5 orang anggota. Survei dilaksanakan 

pada minggu pertama di tiap bulannya. Hasil dari rekapitulasi survei KHL ini nantinya akan 

disampaikan kepada Dewan Pengupahan Nasional untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai 

acuan dalam penetapan UM setiap daerah. 

Dewan Pengupahan mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam 

menetapkan upah minimum, menerapkan sistem pengupahan, mempersiapkan bahan 

perumusan pengembangan sistem pengupahan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tugas. 

Produktivitas  

Produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan 

jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber tersebut 

dapat berupa tanah, bahan baku dan bahan pembantu, pabrik, mesin-mesin dan alat-alat serta 

tenaga kerja (Malayu S.P Hasibuan ,2005: 127) 

Menurut Muchdarsyah (dalam Yuli Tri Cahyono dan Lestiyana Indira M, 2007: 227) 

menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja adalah : 
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1) Tenaga kerja 

Kenaikan sumbangan tenaga kerja pada produktivitas adalah karena adanya tenaga kerja 

yang lebih sehat, lebih terdidik dan lebih giat. Produktivitas dapat meningkat karena hari 

kerja yang lebih pendek. Imbalan dari pengawas dapat mendorong karyawan lebih giat 

dalam mencapai prestasi. Dengan demikian jelas bahwa tenaga kerja berperan penting 

dalam produktivitas. 

2) Seni serta ilmu manajemen 

Manajemen adalah faktor produksi dan sumberdaya ekonomi, sedangkan seni adalah 

pengetahuan manajemen yang memberikan kemungkinan peningkatan produktivitas. 

Manajemen termasuk perbaikan melalui penerapan teknologi dan pemanfaatan 

pengetahuan yang memerlukan pendidikan dan penelitian. 

3) Modal  

Modal merupakan landasan gerak suatu usaha perusahaan, karena dengan modal 

perusahaan dapat menyediakan peralatan bagi manusia yaitu untuk membantu melakukan 

pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Fasilitas yang memadai akan 

membuat semangat kerja bertambah secara tidak langsung produktivitas kerja dapat 

meningkat. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, 

kualitas kerja dan ketepatan waktu  (Henry Simamora, 2004: 612). Kuantitas kerja 

merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan 

perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahan. Kualitas kerja adalah merupakan 

suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 
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ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap 

suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output. 

Penelitian Sebelumnya 

1. Erwin Musdah (2013) mengungkapkan bagaimana upaya advokasi kebijakan yang 

dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu Serikat Buruh dan Apindo dalam 

mempengaruhi penetapan UMK Sleman Tahun 2013. Data yang di gunakan adalah data 

primer yang di peroleh dengan wawancara mendalam kepada beberapa orang informan 

yang mewakili Apindo, serikat pekerja (SPSI) dan akademisi (dosen Universitas Islam 

Indonesia) yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman Tahun 2012 

serta perwakilan serikat pekerja yang tidak tergabung dalam anggota dewan pengupahan. 

Sedangkan data sekunder di peroleh dari studi pustaka yang dilakukan dengan 

menganalisis berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang terkait dengan proses advokasi kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penetapan UMK, serikat buruh lebih 

aktif dalam melakukan advokasi kebijakan dibandingkan dengan Apindo. Serikat buruh 

juga diuntungkan dengan adanya peraturan baru tentang standar pengupahan. Dalam 

upaya mempengaruhi kebijakan upah minimum kabupaten sleman tahun 2013, organisasi 

pengusaha yang diwakili Apindo tidak banyak melakukan aksi advokasi. Advokasi hanya 

dilakukan melalui negosiasi dalam sidang dewan pengupahan dan lobbi dengan serikat 

pekerja dan pemerintah diluar sidang pengupahan di tingkat Kabupaten. Sementara itu, 

serikat pekerja melakukan banyak manufer aksi advokasi yaitu melakukan negosiasi di 

dewan pengupahan kabupaten, survei KHL independent, lobbi dan audiensi ke Gubernur, 

profokasi di Internet, seminar dan demonstrasi. Selain itu, aksi advokasi yang dilakukan 

oleh serikat pekerja mendapatkan keuntungan dari momentum yang tepat yaitu tuntutan 
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kenaikan upah diatas satu juta untuk semua kabupaten di DIY yang terus bergulir mulai 

oleh semua organisasi pekerja mulai tahun 2011 dan moment penetapan standar KHL 

baru dengan jenis kebutuhan yang lebih banyak. 

2. Ilham Kistanto (2013) meneliti pengaruh kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik 

regional bruto (PDRB), inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember. Penelitian ini 

fokus pada analisis explanatory, yaitu menggunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS), dan regresi linier berganda digunakan karena penelitian ini mencakup lebih dari 

dua variabel, dimana dalam regresi linier berganda variabel dependen dipengaruhi pada 

dua atau lebih variabel independen. Data yang digunakan adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi,  inflasi dan tahun 1990-2011. 

Ilham Kistanto (2013) meneliti pengaruh kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik 

regional bruto (PDRB), inflasi terhadap upah minimum kabupaten Jember. Artinya 

variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan 

inflasi (INF) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember. Variabel 

kebutuhan hidup layak (KHL) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai 

koefisien sebesar 0.8521. Berarti variabel KHL berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap upah minimum Kabupaten Jember. Berpengaruh signifikan karena variabel KHL 

merupakan variabel utama dalam perencanaan pemerintah dalam mempertimbangkan 

penetapan upah minimum Kabupaten Jember. Variabel produk domestik regional bruto 

(PDRB) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0026 dengan nilai koefisien sebesar 0.0009. 

Berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah minimum 

Kabupaten Jember. Berpengaruh signifikan karena variabel PDRB juga merupakan tolak 

ukur dalam mempertimbangkan kenaikan upah minimum. Dengan pertumbuhan PDRB 

juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan perkapita juga 

akan meningkat. Maka dengan ini kenaikan upah minimum Kabupaten Jember akan terus 
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berlanjut. Variabel inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1698. Berarti 

variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum Kabupaten 

Jember. Tidak mempunyai pengaruh bisa dikarenakan fluktuasi lonjakan kenaikan/ 

penurunan inflasi sangan drastic dan tidak stabil. Maka dengan data tersebut variabel 

inflasi tidak berpengaruh signifikan akan penetapan upah minimum Kabupaten Jember. 

3. Dhian Katriani (2012) membahas bagaimana proses penetapan upah minimum kabupaten 

di Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data diperoleh 

dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 

pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga serta 

inventarisasi terhadap buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip Dinas 

Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga. 

Berdasar hasil penelitian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa proses penetapan upah 

minimum kabupaten di Kabupaten Purbalingga adalah sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimum. Pengaturan mengenai 

mekanisme penetapan upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 

Permenakertrans Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Tahapan 

pengupahan dilakukan oleh Dewan pengupahan yang dibentuk dengan Keputusan 

Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan pengupahan. Proses penetapan ini 

dimulai dari penyusunan tim survei oleh Dewan Pengupahan untuk meninjau langsung ke 

pasar berkenaan dengan harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan 

ukuran pria/wanita lajang sesuai Permenakertrans No. PER./17/MEN/VII/2005 tentang 

Komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 



26 
 

4. Budiyono, SH (2007), Meneliti apakah penetapan Upah Minimum mampu memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh maupun kelangsungan hidup 

perusahaan. Data yang di gunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung 

dari para pekerja/buruhBuruh di beberapa perusahaan antara lain PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero), Agro Wisata Kampoeng Kopi Banaran, Pabrik Genteng Asoka 

dan perusahaan biji plastik di Kebumen , pengusaha (APINDO) dan pemerintah, serta 

mengunakan data sekunder yang di peroleh dari dokumen – dokumen resmi yaitu undang 

– undang, buku – buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.  

Ternyata masih banyak pengusaha yang memberikan upah kepada pekerja/buruh tanpa 

memperhitungkan tingkat produktivitas dari masing-masing pekerja/buruh karena akan 

menyebabkan kenaikan Upah Minimum akan berdampak pada naiknya biaya 

pada`perusahaan. Apabila pengusaha memperhitungkan dan meningkatkan produktivitas 

masing - masing pekerja/buruh, maka kenaikan Upah Minimum dapat ditutup dengan 

adanya kontribusi dari pekerja/buruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. Dengan 

demikian kinerja perusahaan tetap dapat berkembang meskipun Upah Minimum selalu 

naik setiap tahun. 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Proses Penetapan Upah Minimum Kota Salatiga 

Dari tahun 2006 hingga 2010 UMK Salatiga selalu mengalami kenaikan yang mengacu pada 

survei KHL yang di lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota Salatiga. Pada tahun 2006, 

penetapan UMK sebesar Rp 500.000. Dibandingkan dengan KHL, besaran UMK tersebut 

baru mencapai  90,3% dari KHL tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 prosentase UMK turun 

menjadi  84,10% dari KHL tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2008 dan 2009 prosentase 

UMK naik kembali menjadi 93,59% dan 96,06% dari KHL tahun sebelumnya. Lalu pada 
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tahun 2010 hingga tahun 2015 ini, prosentase UMK sudah memenuhi 100% KHL bahkan ada 

yang melebihi 100% dari KHL tahun sebelumnya. Penetapan Upah Minimum yang sudah di 

berlakukan saat ini belum mencapai 100% KHL karena di tetapkan berdasarkan KHL tahun 

sebelumnya. Karena apabila UMK yang di berlakukan pada tahun ini di bandingkan dengan 

survei KHL pada tahun yang sama hasilnya pasti selalu lebih rendah. 

Pada tahun 2013 proses penetapan UMK tidak berjalan dengan mulus. APINDO dan Serikat 

Pekerja tidak dapat mencapai kesepakatan satu angka untuk usulan UMK kepada Walikota. 

Dewan Pengupahan mengambil kebijakan untuk mengajukan dua angka nominal UMK 2014 

ke Wali Kota Salatiga, yakni angka Rp 1,1 juta yang merupakan usulanb APINDO dan Rp 

1,2 juta yang di usulkan oleh Serikat Pekerja. Hal ini menjadi suatu dilema, Pemerintah 

sebagai penengah antara APINDO dan Serikat pekerja harus mengambil keputusan apakah 

akan berpihak kepada APINDO yang menginginkan upah rendah atau berpihak kepada 

Serikat Pekerja yang menginginkan upah tinggi. Karena belum juga ada titik temu akhirnya 

Pemerintah mengusulkan 2 angka kepada Walikota Salatiga.  

Sesuai aturan, jika tidak ada titik temu pembahasan UMK, maka Wali Kota yang akan 

menentukan besaran nominalnya. Wali Kota Salatiga sudah membentuk tim untuk mengkaji 

usulan UMK yang diajukan pengusaha dan pekerja. Dan hasil kajian tersebut akan dijadikan 

dasar untuk menentukan besaran UMK 2014 yang akan diusulkan ke gubernur. Dalam 

menentukan besaran UMK 2014 harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kendala 

yang dihadapi pengusaha dan aspirasi pekerja. Besaran UMK jangan sampai memberatkan 

pengusaha karena bisa berdampak fatal terhadap kelangsungan usaha, dan jangan terlalu 

rendah sebab dapat merugikan pekerja. Dan hasil akhirnya di dapatkan angka Upah 

Minimum Kota Salatiga tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.170.000. 

Penetapan KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum mengalami perubahan.  Terdapat 

14 komponen baru dari sebelumnya hanya 46 komponen menjadi 60 komponen yang 
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kualitas, spesifikasi dan jenisnya telah di sepakati sebelum survei di laksanakan. Survei 

biasanya di lakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan September, sedangkan pada 

bulan Oktober, November, dan Desember biasanya hanya di lakukan prediksi dengan 

memperhitungkan prosentase rata – rata kenaikan survei KHL perbulan.  

Survei tidak di laksanakan pada bulan yang ada Hari Raya karena pada saat mendekati Hari 

Raya harga – harga kebutuhan pokok di pasar pasti akan mengalami kenaikan, sehingga 

apabila pada bulan tersebut di adakan survei maka hasil survei KHL pasti akan lebih tinggi di 

bandingkan dengan survei pada bulan – bulan biasanya yang nantinya akan dapat 

mempengaruhi hasil akhir dalam penetasspan besaran UMK. Delapan data KHL dari Januari 

sampai September dijadikan dasar untuk melihat trend perkembangan harga pasar. Angka-

angka tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa regresi untuk memprediksi 

nilai KHL bulan Desember. Hasil analisa regresi inilah yang ditetapkan sebagai nilai KHL 

yang menjadi dasar penetapan upah minimum (Tricahyo, 2012). 

Survei KHL di lakukan pada 3 Pasar Tradisional, yaitu Pasar Blauran, Pasar Raya, dan Pasar 

Rejosari. Menurut perwakilan dari APINDO pasar – pasar tersebut layak untuk melakukan 

survei KHL karena banyak di kunjungi masyarakat Kota Salatiga dan tempatnya terjangkau, 

serta barang – barang yang di jual sangat bervariasi sehingga Tim Dewan Pengupahan juga 

tidak akan kesusahan mencari item – item yang mereka butuhkan untuk melakukan survei 

KHL karena Tim Dewan Pengupahan yang terjun secara langsung dalam survei KHL harus 

mengisi semua harga pada 60 komponen yang sudah di tentukan yang ada pada pasar yang di 

survei. Selanjutnya setelah survei KHL pada bulan berjalan selesai di laksanakan akan di 

adakan rapat pada hari yang sama untuk menentukan besaran nilai survei KHL pada bulan 

berjalan yang akan di sepakati oleh seluruh anggota Dewan Pengupahan Kota Salatiga. 
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Pengusulan UMK kepada Gubernur di lakukan pada bulan Oktober, karena selambat – 

lambatnya 40 hari sebelum tanggal 1 Januari tahun berikutnya Gubernur atau pertengahan 

bulan November harus sudah mengumumkan hasil Keputusan Gubernur tentang besaran upah 

minimum masing – masing Kabupaten/Kota. Keputusan Gubernur ini di keluarkan pada 

tanggal 20 november. Keputusan Gubernur tentang besaran Upah Minimum ini di teruskan 

kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk dketahui para pemangku kepentingan. 

Proses penetapan upah minimum sudah sesuai dengan kepentingan APINDO karena sudah 

sesuai dengan UU yang ada saat ini. Pihak APINDO sudah merasa cukup adil dengan proses 

penetapan Upah Minimum yang sudah berjalan selama ini. Yunianik, selaku wakil sekretaris 

APINDO menyatakan : 

 “Proses penetapan Upah Minimum yang berlangsung selama ini sudah sesuai 

dengan kepentingan APINDO untuk memberi gaji sesuai kemampuan perusahaan 

karena penetapan Upah Minimum tersebut sudah sesuai dengan regulasi, dalam hal 

ini sesuai dengan UU yang mengatur cara, metode dan ketentuan – ketentuan lain 

yang sudah ada dalam UU termasuk komponen – komponen yang harus di survei 

untuk dapat menetapkan besaran UMK sesuai dengan KHL”  

Penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL yang di laksanakan oleh Tim 

Dewan Pengupahan Kota Salatiga karena dalam survei tersebut telah di sepakati item – item 

barang yang sudah di tentukan jenisnya, dan biasa di konsumsi oleh sebagian besar 

masyarakat sehingga sudah dirasa layak untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.  

Proses penetapan upah minimum nantinya akan berpengaruh pada hasil akhirnya yaitu 

besaran Upah Minimum yang nantinya akan di jadikan UMK tahun yang akan datang selama 

1 tahun. Untuk itu, dalam penetapan Upah Minimum harus dilakukan secara benar agar 

kedepannya besaran angka tersebut dapat meningkatkan kesejahterakan pekerja dan tidak 

menjadi beban untuk pengusaha. 
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Menurut wakil Serikat Pekerja, proses penetapan Upah Minimum cukup alot karena Serikat 

Pekerja harus memperjuangkan kepentingan anggotanya. Serikat Pekerja mengusulkan 

besaran UMK yang lebih besar dari tingkat inflasi agar kesejahteraan pekerja meningkat. 

Dalam negosiasi APINDO tidak serta merta menyetujui, karena APINDO berpatokan pada 

ketentuan bahwa salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah inflasi tanpa dijelaskan 

bagaimana pengertian untuk mempertimbangkan hal tersebut.  

Dari sisi proses, menurut Bapak Suyanto proses penetapan Upah Minimum sudah berjalan 

sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi selama ini Serikat Pekerja menerima proses penetapan 

Upah Minimum semata – mata karena memahami kepentingan APINDO. Karena UMK 

dinyatakan bahwa besarannya  belum sesuai dengan kepentingan Serikat Pekerja yang 

menginginkan upah yang dapat memenuhi  KHL karena upah yang mereka terima selama ini 

dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan mereka selama 1 bulan. Bapak Suyanto selaku 

ketua dari SPSI menyatakan :  

 ”Proses penetapan upah minimum belum sesuai dengan kepentingan Serikat Pekerja 

untuk mendapat upah yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Sulit 

di katakan layak karena penetapan UMK di peruntukan oleh pekerja lajang, seperti 

kita ketahui bahwa pekerja lajang hanya menghidupi diri sendiri, biaya makan hanya 

untuk 1 orang, sewa kamar pun cukup 1 kamar kos ukuran kecil. Tetapi bagi pekerja 

yang sudah berkeluarga kemungkinan besar upah yang di terima setiap bulan masih 

belum bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 bulan, apalagi kalau sudah 

mempunyai anak, belum biaya sekolah, biaya sewa rumah yang biasanya pertahun, 

dan masih banyak kebutuhan lainnya.”  

Sesuai dengan ketentuan, sebagai dasar penetapan UMK adalah besaran KHL yang diperoleh 

dari hasil survei. Pelaksanaan survei ke lapangan biasanya tidak ada masalah, tetapi apabila 

tiba saat untuk menetapkan besaran angka pernah timbul perdebatan terutama dalam hal sewa 

kamar dan transport.  Untuk mencapai kesepakatan 1 angka perlu di tengahi oleh pemerintah 

atau meminta tolong kepada pihak akademisi untuk mengusulkan angka yang cocok bagi 

APINDO dan Serikat Pekerja. Bapak Tega Jatmika selaku ketua dari SPN menyatakan : 
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 “Proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL yang di 

lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan. Tetapi perlu ada perubahan dalam formulasi 

penetapan UMK supaya di bedakan antara pekerja lajang, yang sudah berkeluarga, 

pegawai lama dan pegawai baru agar bisa di rasakan benar – benar adil bagi para 

pekerja.”  

Penetapan Upah Minimum di Kota Salatiga ini sudah sesuai dengan survei KHL yang di 

lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota Salatiga karena item – item barang yang di survei 

memang barang – barang yang banyak di konsumsi oleh masyarakat Kota Salatiga. 

Walaupun kualitas, spesifikasi dan jenis barangnya sudah di tentukan, tetapi apabila ada yang 

menggunakan barang – barang selain yang sudah ditentukan untuk di survei, tentunya tidak 

akan jauh berbeda atau harganya hanya selisih sedikit dengan yang sudah di tentukan karena 

para pekerja pasti juga akan membeli kebutuhan yang sesuai dengan kemampuannya. Bapak 

Yusup Wibisono selaku perwakilan dari pemerintah menyatakan : 

“Apabila ada perubahan dalam mekanisme penetapan Upah Minimum mungkin akan 

lebih baik. Seperti yang kita ketahui UMK adalah untuk pekerja lajang yang bekerja 

kurang dari 1 tahun, sedangkan sekarang ini pekerja/buruh yang sudah bekerja lama 

dan berkeluarga juga banyak sekali. Yang di harapkan pemerintah sekarang adalah 

kesadaran dari pengusaha untuk sportif dan jujur dalam memberikan upah kepada 

pekerja sehingga dirasa adil.”  

UMK yang di berlakukan saat ini merupakan hasil perhitungan KHL tahun sebelumnya 

berdasarkan survei dan prediksi yang di lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota Salatiga. 

Tetapi dengan adanya inflasi maka harga – harga kebutuhan pokoknya tentu juga akan 

mengalami kenaikan dengan waktu yang tidak dapat di tentukan. Hasil survei KHL tahun 

sebelumnya dengan tahun di berlakukannya UMK pastinya akan berbeda, bahkan hasil survei 

pada tahun yang sama dengan di berlakukannya UMK pasti akan lebih tinggi karena 

pengaruh inflasi.  

Tarik Menarik Kepentingan 

Dalam penetapan upah minimum tidaklah mudah, karena di dalam penetapan upah minimum 

ada dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pekerja menginginkan 
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mendapatkan kehidupan yang layak dengan mengajukan upah yang tinggi. Sementara 

Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan menekan biaya 

produksinya, salah satu caranya adalah dengan memberi upah yang rendah bagi pekerja. 

Pekerja selalu menginginkan upah naik signifikan sedangkan pengusaha ingin kenaikan upah 

minimum tidak terlalu melonjak. Pemerintah bertindak sebagai penengah antara pekerja dan 

pengusaha, serta bertanggungjawab untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat 

mempertemukan keinginan kedua belah pihak atau dalam penetapan meminta pertimbangan 

Dewan Pengupahan.  

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota Dewan Pengupahan 

Kota Salatiga yang di ambil dari perwakilan masing – masing pihak yang berkepentingan 

dalam proses penetapan upah minimum yaitu perwakilan dari APINDO, perwakilan dari 

Serikat Pekerja, dan perwakilan dari Pemerintah. 

Kepentingan APINDO 

Menurut APINDO upah adalah biaya. Biaya ini termasuk dalam biaya produksi, karena 

pekerja merupakan input untuk melakukan produksi. Apabila upah pekerja tinggi maka biaya 

produksi perusahaan juga akan tinggi yang berarti akan dapat mengurangi keuntungan 

perusahaan. Tetapi apabila upah pekerja rendah maka keuntungan perusahaan akan 

bertambah karena biaya produksinya rendah.  Dalam hai ini para pengusaha akan lebih 

mengharapkan upah minimum pekerja yang rendah supaya keuntungan perusahaan lebih 

besar. Bapak Taufik selaku perwakilan dari APINDO menyatakan : 

 “APINDO tidak menginginkan upah rendah untuk pekerja, tetapi mereka 

menginginkan upah yang layak bagi pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya, karena upah yang layak bagi pekerja akan dapat mempengaruhi 

produktivitas pekerja.”  

Apabila pekerja di beri upah yang layak maka mereka akan meningkatkan kualitas kerja 

sehingga hasil produksi bisa maksimal dan keuntungan perusahaan juga akan bertambah. 
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Sebaliknya apabila pekerja merasa tidak di beri upah secara layak maka mereka akan bekerja 

seenaknya sendiri dan hasilnya tidak maksimal sehingga tidak akan membantu perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan.  

Tabel 1 Perbandingan prosentase pertumbuhan Produktivitas dan prosentase pertumbuhan 

UMK Kota Salatiga Tahun 2006 - 2012 

  
Produktivitas 

(%)  

UMK  

(%) 

2006 12,6 16,40 

2007 9,9 13,83 

2008 10,2 13,21 

2009 6 7,09 

2010 10,9 5,02 

2011 9,6 6,87 

2012 8,2 8,05 

 

Tingkat produktivitas Kota Salatiga dari tahun 2006 hingga 2012 terus mengalami 

peningkatan. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa prosentase peningkatan 

UMK selama tahun 2006 – 2009 berada di atas kenaikan prosentase tingkat produktivitas, hal 

ini berarti bahwa para pekerja di beri upah yang lebih tinggi daripada produktivitasnya. 

Sehingga pekerja dapat mencapai kesejahteraan. Tetapi pada tahun 2010 – 2012 prosentase 

peningkatan UMK lebih rendah daripada prosentase kenaikan tingkat produktivitasnya yang 

hal ini berarti adalah perusahaan di untungkan dengan adanya tingkat produktivitas tenaga 

kerjanya yang tinggi, tetapi para pekerja menerima upah yang lebih rendah dari 

produktivitasnya. Hal ini berarti pada tahun tersebut kesejahteraan pekerja tidak tercapai 

karena mereka di beri upah yang tidak sebanding dengan kinerja yang mereka lakukan. 

Ketentuan Upah Minimum sekarang ini adalah untuk pekerja lajang yang bekerja kurang dari 

1 tahun, sedangkan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun maupun yang 

Sumber : Disnakertrans Kota Salatiga 
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sudah berkeluarga, biasanya Upah mereka merupakan kesepakatan antara perusahaan dan 

pekerja. Bapak Taufik menyatakan : 

 “Masalah kesejahteraan mereka tergantung kepada kebijakan perusahaan. Misalnya 

untuk pekerja dengan masa kerja yang lama akan mendapatkan uang tunjangan 

jabatan atau uang prestasi. Begitu juga dengan pekerja yang sudah berkeluarga akan 

mendapatkan uang tunjangan istri atau uang tunjangan anak serta tunjangan – 

tunjangan lain”  

Perusahaan biasanya akan memberikan tunjangan – tunjangan yang berbeda kepada pekerja 

dengan berbagai karakteristik, misalnya berdasarkan jabatan, lama bekerja, lajang atau 

berkeluarga, pendidikan, pengalaman kerja. Karakteristik perusahaan sangat mempengaruhi 

penerapan peraturan upah di tingkat perusahaan. Secara umum, perusahaan-perusahaan di 

sektor padat modal membayar upah lebih tinggi, dan karena itu menunjukkan penerapan 

peraturan upah minimum yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan di sektor padat 

karya. Ukuran perusahaan juga merupakan faktor penentu dalam penerapan peraturan upah 

minimum. Umumnya perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu membayar upah lebih 

tinggi, dan karena itu penerapan peraturan upah minimumnya lebih baik daripada 

perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan perusahaan modal asing juga umumnya membayar 

upah lebih tinggi dan menerapkan peraturan upah minimum secara lebih efektif dibanding 

dengan perusahaan-perusahaan domestik. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang 

menjual produknya ke pasar ekspor rata-rata membayar upah lebih tinggi dan menerapkan 

peraturan upah minimum lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang hanya mengincar 

pasaran domestik (Smeru, 2003). 

Kepentingan Serikat Pekerja 

Menurut pekerja upah adalah penghasilan yang akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarga selama 1 bulan. Pekerja menginginkan upah yang tinggi agar dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan hidup layak agar kesejahteraan dapat tercapai. 

Apabila upah pekerja rendah maka mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak dan jauh dari kesejahteraan. Upah minimum merupakan salah satu komponen penting 

dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi 

tenaga kerja guna meningkatkan taraf hidup 
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Di Kota Salatiga ini masih banyak perusahaan yang belum bisa memenuhi UMK. Tetapi 

biasanya upah di tentukan berdasarkan perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Adapun UMK yang di tetapkan oleh pemerintah selama ini memang sudah di jalankan karena 

angka UMK yang di dapat merupakan hasil kesepakatan antara semua anggota Dewan 

Pengupahan Kota Salatiga yang di dalamnya ada unsur perwakilan dari APINDO dan Serikat 

pekerja. Bapak Tega Jatmika selaku perwakilan dari Serikat Pekerja menyatakan :  

 “Besaran UMK yang di berlakukan belum dapat mewakili pemenuhan kebutuhan 

untuk para pekerja karena di dalam komponen yang di survei masih ada beberapa 

item yang belum di masukan ke dalam survei KHL seperti misalnya pulsa, 

handphone, televisi, buku pengetahuan, LKS (Lembar Kerja Sekolah), dan lain – lain. 

Sehingga bisa di katakan kesejahteraan pekerja belum tercapai”  

Di dalam survei KHL, jenis dan spesifikasi barang sudah di tetapkan. Tetapi ada beberapa 

komponen – komponen yang perlu di tambahkan dalam survei KHL. Seperti misalnya 

televisi, handphone, pulsa, dan obat – obatan. Ke empat komponen tersebut pada jaman 

sekarang merupakan suatu kebutuhan yang termasuk kebutuhan pokok, semua orang hampir 

setiap hari menggunakan, bahkan anak kecil atau orangtua sekalipun hampir semua 

membutuhkan. 

Penelitian di dukung oleh penelitian Nungki Pradita (2014) yang meneliti tentang Strategi 

Nafkah Buruh Sektor Formal Pendekatan Ekonomi Rumah Tangga, dan hasilnya penerimaan 

upah buruh sektor formal masih dibawah pemenuhan komponen kebutuhan hidup layak yang 

seharusnya. Kesejahteraan buruh sektor formal di Salatiga masih rendah, terlihat dari 

proposisi pemenuhan kebutuhannya yang dibawah survei KHL. Dalam pemenuhan 

kebutuhannya buruh lajang masih banyak bergantung dari orang tuannya, hal ini 

menunjukkan bahwa upah yang diterima buruh lajang belum mampu memenuhi kebutuhan 

per individu buruh lajang. Terdapat beberapa pemenuhan dalam perhitungan KHL yang 

sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, jenis kebutuhan pendidikan saat ini, peran bacaan dan 

radio tergantikan oleh peran televisi. Data juga menunjukan bahwa buruh sektor formal 
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memiliki pengeluaran wajib diluar KHL yang harus dipenuhi. Selain itu terdapat komponen 

lain yang seharusnya ditambahkan dalam komponen hidup layak, yaitu komponen 

komunikasi yang terdiri dari telefon seluler (handphone) dan kebutuhan akan pulsa. Terdapat 

perbedaan pemenuhan kebutuhan antara buruh pada posisi lajang dan buruh pada posisi 

berkeluarga, sehingga terlihat tidak fair. Karena dalam penetapan upah melalui KHL hanya 

mencakup kebutuhan hidup per satuan individu buruh lajang. Sebaiknya dalam pemeberian 

upah bisa dilakukan dengan cara menambahkan beberapa komponen yang dirasa perlu bagi 

buruh yang sudah berkeluarga. 

Tabel 2 Perbandingan Prosentase pertumbuhan ekonomi, inflasi dan UMK Kota Salatiga 

Tahun 2006- 2013 

  
Pertumbuhan 

Ekonomi(%) 

Inflasi 

(%) 

UMK  

(%) 

2006 4,17 6,79 16,40 

2007 5,39 7,22 13,83 

2008 4,98 10,20 13,21 

2009 4,48 3,28 7,09 

2010 5,01 6,65 5,02 

2011 5,52 2,84 6,87 

2012 5,73 4,12 8,05 

2013 5,49 8,60 20,04 
 

 

Prosentase kenaikan UMK selalu lebih tinggi daripada prosentase kenaikan inflasi yang 

terjadi setiap tahun dari tahun 2006 – 2013 kecuali pada tahun 2010. Dengan melihat hal ini, 

maka penetapan Upah Minimum selama ini memang selalu mempertimbangkan angka inflasi 

yang sedang terjadi sehingga dengan adanya penetapan Upah Minimum yang selalu berada di 

atas angka inflasi di harapkan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun 

setiap waktu angka inflasi akan terus naik. Atau bisa di katakan kesejahteraan pekerja sudah 

tercapai. 

Sumber : Disnakertrans Kota Salatiga 
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Prosentase tingkat kenaikan UMK selalu berada di atas tingkat pertumbuhan ekonominya. 

Suatu daerah akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang  baik apabila mempunyai Upah 

Minimum yang baik pula. Karena apabila upah minimum suatu daerah bertambah, maka daya 

beli dan konsumsi masyarakat juga akan bertambah yang akan membuat pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah tersebut juga akan meningkat. 

Tabel 3 Perbandingan UMK dengan Hasil Survei KHL Tahun 2010 - 2014 

Bulan/Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

UMK 803.185 843.469 901.396 974.000 1.170.000 

Hasil Survey 

Januari 831.196 903.466 949.867 1.074.643 1.222.539 

Februari 823.870 886.443 945.991 1.061.142 1.233.797 

Maret 835.277 892.363 953.942 1.176.569 1.237.092 

April 840.228 879.204 944.423 1.186.823 1.240.965 

Mei 837.146 880.870 944.820 1.192.316 1.248.914 

Juni 833.279 888.071 963.952 1.198.353 1.237.335 

Juli 841.011 910.399 972.935 1.251.810   

Agustus 850.294 915.852     1.256.155 

September 853.100 
 

992.413 1.238.431 1.272.340 

Oktober 855.916  917.721 965.750 1.264.710  1.279.592 

November 858.740 919.595  971.856 1.291.547  1.286.886 

Desember 861.574 921.473  978.001 1.318.954  1.294.221 

Sumber : Disnakertrans Kota Salatiga 

Catatan : UMK tahun 2010 ditetapkan melalui Pergub tahun 2009. 

   UMK tahun 2011 ditetapkan melalui Pergub tahun 2010, dan seterusnya. 

Pada tabel yang kosong tidak di lakukan survey karena bertepatandengan Hari Raya 

  

 

Data di atas merupakan Survei KHL yang dilakukan oleh Tim Anggota Dewan Pengupahan 

Kota Salatiga yang di lakukan setiap bulan pada tahun berjalan yang akan di gunakan untuk 

menentukan besaran UMK pada tahun berikutnya. Ada beberapa tabel yang kosong karena 

memang pada bulan – bulan tersebut tidak dilaksanakan survei KHL karena bertepatan 

dengan Hari Raya. Adapun nilai KHL pada bulan Oktober hingga Desember merupakan 

prediksi, bukan berdasarkan survei lapangan.  
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UMK pada tahun 2011 adalah sebesar  843.469, besaran angka UMK ini di peroleh melalui 

survei KHL yang di lakukan setiap bulan pada tahun 2010 dan ditetapkan melalui Pergub 

tahun 2010s. Hal yang sama di lakukan pada besaran UMK tahun - tahun berikutnya yang 

juga di tentukan melalui survei KHL tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan 

pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas, dan inflasi.  

Pada tahun 2010 UMK sebesar 803.185, tetapi dapat kita lihat bahwa survei KHL yang di 

lakukan pada tahun yang sama yaitu tahun 2010, dari bulan januari – september, bahkan 

dengan prediksi dari bulan Oktober – Desember besaran nilai KHL yang di setujui oleh 

Dewan Pengupahan selalu lebih besar dari UMK yang sudah di tetapkan oleh pemerintah 

untuk tahun 2010. Bahkan survei yang di lakukan pada bulan januari saja besaran angkanya 

sudah lebih besar daripada UMK walaupun selesihnya hanya sedikit. Tetapi semakin lama 

hingga bulan terakhir yang merupakan prediksi selisihnya semakin besar, selisih UMK 2010 

dan hasil prediksi survei KHL bulan Desember tahun 2010 adalah sebesar  58.389.  

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Pada tahun 2011 UMK 

sebesar 843.469. UMK 2011 dan hasil survei KHL pada bulan januari tahun 2011 selesihnya 

sebesar  59.997, bahkan dengan bulan Agustus selisihnya mencapai  72.383. Selanjutnya 

selisih UMK tahun 2012 dengan hasil survei KHL pada bulan Januari tahun 2012 adalah 

sebesar  48.498, dan selisihnya dengan survei KHL bulan Desember 2012 sebesar  76.632. 

UMK tahun 2013 adalah  974.000, selisihnya dengan hasil survei KHL bulan Januari tahun 

2013 sebesar  100.643, sedangkan selisih UMK 2013 dengan hasil survei KHL pada bulan 

September 2013 sebesar  264.431. Lalu selisih UMK 2014 dengan survei KHL bulan Januari 

2014 sebesar  52.539, dan selisihnya dengan hasil survei KHL bulan Desember 2014 sebesar  

124.221.   
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Selisih antara UMK yang di tetapkan oleh pemerintah dengan hasil survei yang di lakukan 

setiap bulan oleh Dewan Pengupahan Kota Salatiga cukup signifikan. Pada bulan awal mula 

– mula selisihnya hanya sedikit, tetapi semakin lama hingga pada bulan akhir selisihnya 

semakin banyak. Bahkan yang paling banyak selisihnya dapat kita lihat pada bulan 

September 2013 yaitu sebesar 264.431. Dengan melihat hal ini seharusnya penetapan UMK 

tidak di tetapkan menggunakan survei KHL tahun sebelumnya, karena pada kenyataannya 

UMK pada tahun sekarang besarannya selalu lebih kecil daripada hasil survei KHL pada 

tahun sekarang. Maka dari itu hal inilah yang membuat pekerja belum dapat memperoleh 

kebutuhan hidup layak dan kesejahteraannya belum tercapai hingga saat ini. 

Formulasi penetapan upah minimum merupakan rata – rata KHL yang telah di survei oleh tim 

Dewan Pengupahan Kota Salatiga, dan UMK yang berlaku di tetapkan berdasarkan survei 

KHL tahun sebelumnya. Tetapi kenyataannya adalah UMK yang telah di berlakukan selalu 

lebih rendah dari survei KHL pada tahun yang sama. Maka di perlukan perubahan dalam 

formulasi penetapan upah minimum agar UMK yang di berlakukan pada tahun tersebut tidak 

terlalu banyak seleisihnya atau  agar besaran angkanya mendekati survei KHL pada tahun 

yang sama sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak meskipun harga barang 

pokok selalu mengalami kenaikan 

Kepentingan Pemerintah 

Pemerintah bertindak sebagai penengah antara pengusaha dan Serikat Pekerja agar tidak 

terjadi perselisihan dalam menetapkan besaran UMK. Pemerintah juga merupakan pihak 

yang netral dan sebagai penentu kebijakan agar tidak terjadi perselisihan antara APINDO dan 

Serikat Pekerja. Pemerintah berkepentingan untuk menjaga besaran UMK agar stabil dan 

sesuai dengan survey KHL yang telah di lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan supaya terasa 

adil bagi pihak APINDO maupun Serikat Pekerja.  
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Upah Minimum adalah sebagai jaring pengaman agar tidak terjadi ketimpangan dalam 

pengupahan. Dalam arti, pengusaha memberi upah kepada Pekerja tidak terlalu rendah dan 

pekerja dapat menerima upah yang tidak terlalu tinggi tetapi dapat memenuhi kebutuhan 

hidup layak. Bapak Yusup Wibisono selaku perwalikan dari pemerintah menyatakan : 

“Idealnya pengusaha dapat memberi upah yang tidak memberatkan pengusaha, dan 

dapat menjaga agar perusahaan bisa tetap beroduksi. Pekerja dapat menerima upah 

yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Karena pada prinsipnya, manusia tidak pernah merasa puas dan masih merasa 

kurang terus, dan hal ini tergantung pada pribadi masing – masing.”  

Di Kota Salatiga sekarang ini masih banyak perusahaan yang memberi upah kepada 

pekerja/buruh belum memenuhi UMK yang sudah di tentukan Pemerintah. Tetapi para 

pekerja yang mendapat upah rendah tersebut juga tidak bisa melakukan apa – apa karena 

mereka merasa kalau cari pekerjaan susah dan takut apabila tidak bisa mendapat kerjaan di 

tempat lain apabila mereka keluar kerja dari tempat yang lama. Seharusnya pemerintah 

mengadakan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam hal memberi upah pada 

para pekerja. 

Disinilah pemerintah mengalami dilema, harus berpihak kepada APINDO atau Serikat 

Pekerja. Apabila pemerintah berpihak kepada APINDO maka pekerja akan mendapat upah 

yang rendah sehingga mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Pemerintah 

harus mempertimbangkan apabila menetapkan upah yang rendah maka pekerja akan merasa 

sulit memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar hidup layak dan tidak bisa 

meningkatkan kesejahteraan. 

Apabila pemerintah berpihak kepada Serikat Pekerja maka keuntungan perusahaan akan 

berkurang karena harus memberi upah yang tinggi kepada pekerja. Pemerintah harus 

mempertimbangkan apabila menetapkan UMK yang tinggi maka perusahaan akan merasa 

keberatan dalam memberi upah kepada pekerja, dalam upaya mengurangi biaya produksi 
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pengusaha bisa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada pekerja yang nantinya 

akan dapat menambah jumlah angka pengang   

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dalam proses penetapan upah minimum di Kota Salatiga ini terdapat tarik – menarik 

kepentingan antara APINDO dan Serikat Pekerja yang mempunyai kepentingan masing – 

masing. APINDO sudah merasa adil dengan proses penetapan upah minimum yang sudah 

berjalan selama ini dan dirasa sudah sesuai dengan kepentingan pengusaha karena menurut 

mereka prosesnya sudah sesuai dengan UU tentang Upah Minimum. Dari perwakilan Serikat 

Pekerja merasa bahwa proses penetapan upah minimum belum sesuai dengan keinginan 

pekerja untuk mendapat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan karena upah yang 

selama ini di terima oleh pekerja masih belum dapat membantu pekerja mencapai 

kesejahteraan.  

Pemerintah mengalami dilema, harus berpihak kepada APINDO atau Serikat Pekerja. 

Apabila pemerintah berpihak kepada APINDO maka pekerja akan mendapat upah yang 

rendah sehingga mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, tetapi apabila 

pemerintah berpihak kepada Serikat Pekerja maka keuntungan perusahaan akan berkurang 

karena harus memberi upah yang tinggi kepada pekerja. 

Selisih antara UMK yang di tetapkan oleh pemerintah dengan hasil survei yang di lakukan 

setiap bulan oleh Dewan Pengupahan Kota Salatiga cukup signifikan. Pada bulan awal mula 

– mula selisihnya hanya sedikit, tetapi semakin lama hingga pada bulan akhir selisihnya 

semakin banyak. Dengan melihat hal ini seharusnya penetapan UMK tidak di tetapkan 

menggunakan survei KHL tahun sebelumnya, karena pada kenyataannya UMK pada tahun 

sekarang besarannya selalu lebih kecil daripada hasil survei KHL pada tahun sekarang.  
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Terdapat beberapa pemenuhan dalam perhitungan KHL yang sudah tidak relevan lagi untuk 

saat ini, jenis kebutuhan pendidikan saat ini, peran bacaan dan radio tergantikan oleh peran 

televisi. Pekerja juga memiliki pengeluaran wajib diluar KHL yang harus dipenuhi. Selain itu 

terdapat komponen lain yang seharusnya ditambahkan dalam komponen hidup layak, yaitu 

komponen komunikasi yang terdiri dari telefon seluler (handphone) dan kebutuhan akan 

pulsa.Maka dari itu hal inilah yang membuat pekerja belum dapat memperoleh kebutuhan 

hidup layak dan kesejahteraannya belum tercapai hingga saat ini. 

Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mewawancarai anggota Dewan Pengupahan. 

Penelitian dapat dikembangkan dengan melakukan wawancara para pekerja dan pengusaha 

tentang besaran UMK agar lebih dapat mewakili masing – masing pihak yang berkepentingan 

dalam proses penetapan upah minimum, karena selama ini masih banyak pengusaha yang 

tidak bergabung dalam APINDO dan banyak perusahaan yang tidak mempunyai Serikat 

Pekerja Mekanisme penetapan Upah Minimum harusnya diimbangi dengan identifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, yaitu tingkat pendidikan dan ketrampilan 

kerja, dan biaya hidup (indeks harga konsumen/IHK) agar UMK yang di tetapkan bisa 

mencapai 100% KHL sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. 
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Lampiran-Lampiran 

 

Lampiran 1 

Hasil wawancara dengan perwakilan dari APINDO. Penulisan hasil wawancara 

ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana proses penetapan 

upah minimum menurut perwakilan dari APINDO 

Taufik Gunanto (Ketua APINDO) 

1. Apakah menurut Bapak proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan 

kepentingan APINDO? 

Proses penetapan Upah Minimum yang berlangsung selama ini sudah sesuai 

dengan kepentingan APINDO untuk memberi gaji sesuai kemampuan 

perusahaan karena penetapan Upah Minimum tersebut sudah sesuai dengan 

regulasi, dalam hal ini sesuai dengan UU yang mengatur cara, metode dan 

ketentuan – ketentuan lain yang sudah ada dalam UU termasuk komponen – 

komponen yang harus di survei untuk dapat menetapkan besaran UMK sesuai 

dengan KHL.  

2. Apakah penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL? 

Penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL yang di 

laksanakan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota salatiga karena dalam survei 

tersebut telah di sepakati item – item barang yang sudah di tentukan jenisnya, 
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dan biasa di konsumsi oleh sebagian besar masyarakat sehingga sudah di rasa 

layak untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja/buruh.  

3. Apakah APINDO menginginkan Upah Minimum yang rendah sehingga bisa 

mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan?  

APINDO tidak menginginkan upah rendah untuk pekerja/buruh, tetapi mereka 

menginginkan upah yang layak bagi pekerja/buruh untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, karena upah yang layak bagi pekerja/buruh akan dapat 

mempengaruhi produktivitas pekerja/buruh.  

4. Apa yang akan terjadi apabila pekerja di beri upah yang layak? 

Apabila pekerja di beri upah yang layak maka mereka akan meningkatkan 

kualitas kerja sehingga hasil produksi bisa maksimal dan keuntungan 

perusahaan juga akan bertambah.  

5. Apa yang akan terjadi apabila pekerja tidak di beri upah yang layak? 

Sebaliknya apabila pekerja/buruh merasa tidak di beri upah secara layak maka 

mereka akan bekerja seenaknya sendiri dan hasilnya tidak maksimal sehingga 

tidak akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.  

Yulianik (Wakil Sekretaris APINDO) 

1. Apakah menurut Ibu proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan 

kepentingan APINDO? 
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Proses penetapan Upah Minimum sesuai dengan kepentingan APINDO karena 

penetapan Upah Minimum tersebut sudah sesuai dengan regulasi. Cara, 

metode, spesifikasi, dan jenis barang yang sudah ditentukan dalam UU 

termasuk komponen – komponen yang harus di survei untuk dapat menetapkan 

besaran UMK sesuai dengan KHL.  

2. Bagaimana dengan upah minimum untuk pekerja yang sudah tidak lajang dan 

masa kerjanya lebih dari 1 tahun? 

Ketentuan Upah Minimum sekarang ini adalah untuk pekerja lajang yang 

bekerja kurang dari 1 tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih 

dari 1 tahun maupun yang sudah berkeluarga, biasanya Upah mereka 

merupakan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja/buruh.  

3. Menurut APINDO apakah upah yang selama ini di terima pekerja sudah dapat 

meningkatkan kesejahteraan? 

Masalah kesejahteraan mereka tergantung kepada kebijakan perusahaan. 

Misalnya untuk pekerja/buruh dengan masa kerja yang lama akan mendapatkan 

uang tunjangan jabatan atau uang prestasi. Begitu juga dengan pekerja/buruh 

yang sudah berkeluarga akan mendapatkan uang tunjangan istri atau uang 

tunjangan anak serta tunjangan – tunjangan lain.  

4. Apakah selama ini pernah terjadi konflik antara APINDO dan Serikat Pekerja? 

Selama ini perwakilan pengusaha dan pekerja/buruh selalu berunding dalam 

Dewan Pengupahan agar tidak terjadi perselisihan. Di Kota Salatiga selama 
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keadaannya kondusif dan aman sehingga tidak pernah ada pekerja/buruh yang 

melakukan demo untuk Upah.  

 

5. Di Salatiga ada berapa perusahaan yang tergabung di dalam APINDO? 

Ada sekitar 300 lebih perusahaan yang ada di Kota Salatiga hanya sekitar 20 

perusahaan yang aktif tergabung dalam APINDO (Asosiasi Pengusaha 

Indonesia).  

Lampiran 2 

Hasil wawancara dengan perwakilan dari Serikat Pekerja. Penulisan hasil 

wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana proses 

penetapan upah minimum menurut perwakilan dari Serikat Pekerja. 

Bapak Suyanto (ketua dari SPSI)  

1. Apakah menurut Bapak proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan 

kepentingan Serikat Pekerja? 

Proses penetapan upah minimum belum sesuai dengan kepentingan Serikat 

Pekerja untuk mendapat upah yang layak untuk dapat memenuhi ksebutuhan 

hidup layak.  

2. Apakah selama ini pekerja sudah menerima upah yang layak? 
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Sulit di katakan layak karena penetapan UMK di peruntukan oleh pekerja 

lajang, seperti kita ketahui bahwa pekerja lajang hanya menghidupi diri sendiri, 

biaya makan hanya untuk 1 orang, sewa kamarpun cukup 1 kamar kos ukuran 

kecil. Tetapi bagi pekerja yang sudah berkeluarga kemungkinan besar upah 

yang di terima setiap bulan masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga selama 1 bulan, apalagi kalau sudah mempunyai anak, belum biaya 

sekolah, biaya sewa rumah yang biasanya pertahun, dan masih banyak 

kebutuhan lainnya.  

3. Bagaimana dengan pemberian upah minimum di Kota Salatiga ini? 

Di Kota Salatiga ini masih banyak pengusaha yang belum bisa memenuhi 

UMK. Tetapi biasanya upah di tentukan berdasarkan perjanjian antara 

pengusaha dan pekerja.  

4. Apakah pekerja sudah mendapat upah sesuai dengan UMK yang sudah di 

tetapkan? 

Adapun UMK yang di tetapkan oleh pemerintah selama ini memang sudah di 

jalankan karena angka UMK yang di dapat merupakan hasil kesepakatan antara 

semua anggota Dewan Pengupahan Kota Salatiga yang di dalamnya ada unsur 

perwakilan dari APINDO dan Serikat pekerja.  

5. Bagaimana dengan proses pelaksanaan penetapan upah minimum? 

Dalam pelaksanaan survei ke lapangan biasanya tidak ada masalah, tetapi 

apabila tiba saat untuk menetapkan besaran angkanya akan timbul perdebatan 
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terutama dalam hal sewa kamar dan transport. Untuk mencapai kesepakatan 1 

angka perlu di tengahi oleh pemerintah atau meminta tolong kepada pihak 

akademisi untuk mengusulkan angka yang cocok bagi APINDO dan Serikat 

Pekerja karena biasanya antara APINDO dan Serikat Pekerja mempunyai 

standart masing – masing. Apabila tidak juga di sepakati 1 angka maka 

Walikota yang akan memutuskan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 

tertentu.  

6. Apakah proses penetapan upah minimum sudah sesuai dengan survei KHL? 

Proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL yang di 

lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan. Tetapi perlu ada perubahan dalam 

formulasi penetapan UMK supaya di bedakan antara pekerja lajang, yang 

sudah berkeluarga, pegawai lama dan pegawai baru agar bisa di rasakan benar 

– benar adil bagi para pekerja/buruh.  

7. Selama ini apakah ada pengusaha yang memberi upah tidak sesuai dengan 

UMK yang telah di tetapkan? 

Selama ini pengusaha hanya memberi upah mengikuti UMK agar tidak di 

anggap melakukan pelanggaran karena sudah memberi upah sesuai dengan 

peraturan pemerintah, tetapi sebagian besar pengusaha tidak mau transparan 

dalam hal memberi upah kepada pekerja/buruh. Padahal apabila pengusaha 

mau transparan kepada pekerja/buruh maka hubungan antara pengusaha dan 

pekerja akan harmonis. Karena pada dasarnya apabila pekerja melakukan 

pekerjaan dengan hati yang senang dan nyaman maka hasil pekerjaan mereka 
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akan dapat maksimum yang akan meningkatkan produktivitas dan akan dapat 

menaikkan keuntungan perusahaan. 

 

 

8. Bagaimana dengan peran Pemerintah? 

Perlu adanya peran Pemerintah untuk mengadakan pengawasan perihal 

pengupahan kepada perusahaan – perusahaan agar mereka menjalankan 

ketentuan pemerintah dengan memberi upah kepada pekerja/buruh sesuai 

dengan UMK yang sudah di tetapkan dan di kenakan sanksi yang tegas bagi 

perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pemerintah tersebut. 

9. Apakah setiap perusahaan sudah mempunyai perwakilan dari Serikat Pekerja? 

Tidak semua perusahaan mempunyai Serikat Pekerja. Setiap perusahaan di 

harapkan mempunyai Serikat Pekerja sebagai wadah untuk dapat menampung 

usulan – usulan para pekerja dan dapat menyelesaikan masalah – masalah antar 

pekerja/buruh. Apabila pekerja bergabung dengan Serikat Pekerja maka 

apabila ada masalah pekerja tersebut akan mendapat pembelaan atau hak – hak 

yang seharusnya dia dapatkan.  

Bapak Tega Jatmika (ketua dari SPN) 

1. Apakah menurut Bapak proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan 

kepentingan Serikat Pekerja? 
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Mekanisme penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan regulasi yang ada. 

Tetapi belum dapat mewakili pemenuhan kebutuhan untuk para pekerja/buruh 

karena di dalam komponen yang di survei masih ada beberapa item yang belum 

di masukan ke dalam survei KHL seperti misalnya pulsa, handphone, televisi, 

buku pengetahuan, LKS (Lembar Kerja Sekolah), dan lain – lain.  

2. Apakah proses penetapan upha minimum sudah sesuai dengan survei KHL? 

Proses penetapan Upah Minimum sudah sesuai dengan survei KHL karena 

biasanya dalam survei jenis dan spesifikasi barang sudah di tetapkan sesuai 

dengan barang – barang yang sebagian besar di konsumsi oleh masyarakat.  

3. Selama ini apa yang menjadi masalah dalam pengupahan? 

Yang menjadi masalah adalah apabila pengusaha tidak menjalankan UU 

struktur dan skala upah karena yang terjadi selama ini pengusaha sudah merasa 

aman dengan memberi upah kepada pekerja sesuai dengan UMK tanpa 

mempertimbangkan produktivitas pekerja karena tidak ada urusan normatif 

terhadap pelanggaran.  

4. Bagaimana sebaiknya menurut Bapak agar masalah di atas dapat teratasi?  

Untuk itu pemerintah perlu mewajibkan pengusaha menjalankan struktur dan 

skala upah serta mengadakan pengawasan. Saya mengusulkan untuk 

membentuk tim yang terdiri dari unsur Tripartit dan pihak kepolisian atau 

kejaksaan sehingga apabila ada pengusaha yang melanggar ketentuan akan 

benar – benar bisa di tindak lanjuti. Karena yang terjadi selama ini, apabila 
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pemerintah menemukan pengusaha yang belum memberi upah kepada 

pekerja sesuai dengan UMK, pemerintah tidak bisa menindaklanjuti karena 

tidak punya kewenangan untuk mengadakan penyelidikan yang seharusnya 

menjadi kewenangan pihak kepolisian atau kejaksaan.  

 

Lampiran 3 

Hasil wawancara dengan perwakilan dari Pemerintah. Penulisan hasil wawancara 

ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana proses penetapan 

upah minimum menurut perwakilan dari Pemerintah. 

Bapak Yusup Wibisono (Sekretaris dalam Dewan Pengupahan Kota Salatiga) 

1. Bagaimana dengan kepentingan pemerintah dalam penetapan upah minimum 

untuk menarik investasi? 

Penetapan upah minimum di Kota Salatiga salah satunya tidak lepas dari unsur 

untuk menarik investasi dari luar Kota Salatiga, tetapi perusahaan dari luar kota 

Salatiga yang berada di Kota Salatiga masi relatif sedikit sekali. Karena salah 

satu faktor yang dapat menarik investasi adalah asalkan Upah relatif rendah 

dan kondusif. Apabila upah suatu daerah rendah tetapi tidak kondusif maka 

para pengusaha akan berpikir berulang kali untuk mendirikan perusahaan di 

daerah tersebut agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.  

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penetapan Upah Minimum? 
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Pemerintah bertindak sebagai penengah antara pengusaha dan Serikat Pekerja 

agar tidak terjadi perselisihan dalan menetapkan besaran UMK. Upah 

Minimum adalah sebagai jaring pengaman agar tidak terjadi ketimpangan 

dalam pengupahan. Dalam arti, pengusaha memberi upah kepada Pekerja tidak 

terlalu rendah dan pekerja dapat menerima upah yang tidak terlalu tinggi tetapi 

dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.  

3. Menurut bapak bagaimana seharusnya pengusaha memberi upah kepada 

pekerja? 

Idealnya pengusaha dapat memberi upah yang tidak memberatkan pengusaha, 

dan dapat menjaga agar perusahaan bisa tetap berproduksi. Pekerja dapat 

menerima upah yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan kesejahteraan. Karena pada prinsipnya, manusia tidak pernah 

merasa puas dan masih merasa kurang terus, dan hal ini tergantung pada 

pribadi masing – masing.  

4. Apakah penetapan upah minimum sudah sesuai dengan survei KHL? 

Penetapan Upah Minimum di Kota Salatiga ini sudah sesuai dengan survei 

KHL yang di lakukan oleh Tim Dewan Pengupahan Kota Salatiga karena item 

– item barang yang di survei memang barang – barang yang banyak di 

konsumsi oleh masyarakat Kota Salatiga. Walaupun kualitas, spesifikasi dan 

jenis barangnya sudah di tentukan, tetapi apabila ada yang menggunakan 

barang – barang selain yang sudah ditentukan untuk di survei, tentunya tidak 

akan jauh berbeda atau harganya hanya selisih sedikit dengan yang sudah di 
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tentukan karena para pekerja pasti juga akan membeli kebutuhan yang sesuai 

dengan kemampuannya.  

5. Menurut Bapak apakah perlu ada perubahan dalam mekanisme penetapan upah 

minimum di Kota Salatiga ini? 

Apabila ada perubahan dalam mekanisme penetapan Upah Minimum mungkin 

akan lebih baik. Seperti yang kita ketahui UMK adalah untuk pekerja lajang 

yang bekerja kurang dari 1 tahun, sedangkan sekarang ini pekerja/buruh yang 

sudah bekerja lama dan berkeluarga juga banyak sekali.  

6. Bagaimana harapan bapak terhadap pengusaha dalam memberi upah kepada 

pekerja? 

Yang di harapkan pemerintah sekarang adalah kesadaran dari pengusaha untuk 

sportif dan jujur dalam memberikan upah kepada pekerja sehingga dirasa adil. 

Tetapi yang terjadi di Kota Salatiga sekarang ini masih banyak perusahaan 

yang memberi upah kepada pekerja/buruh belum memenuhi UMK yang sudah 

di tentukan Pemerintah.  

7. Lalu bagaimana dengan para pekerja yang mendapat upah yang belum sesuai 

dengan UMK? 

Tetapi para pekerja yang mendapat upah rendah tersebut juga tidak bisa 

melakukan apa – apa karena mereka merasa kalau cari pekerjaan susah dan 

takut apabila tidak bisa mendapat kerjaan di tempat lain apabila mereka keluar 
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kerja dari tempat yang lama. Seharusnya pemerintah mengadakan pengawasan 

terhadap perusahaan – perusahaan dalam hal memberi upah pada para pekerja. 

8. Apa harapan bapak terkait hal di atas? 

Seharusnya para pengusaha menjalankan UU tentang Struktur dan Skala Upah 

agar pekerja/buruh mendapat gaji yang benar – benar layak sesuai dengan 

prestasi dan jabatan yang mereka punya atau sesuai dengan lama mereka 

bekerja. Saya mengakuibahwa untuk pemerintah Kota Salatiga memang belum 

mempunyai Struktur dan Skala Upah karena setiap instansi mempunyai 

struktur dan skala upah yang berbeda – beda. Begitu juga dengan formulasi 

penetapan KHL, harus di sesuaikan dengan kondisi daerah masing – masing 

karena setiap daerah tentunya mempunyai kondisi yang berbeda – beda. 

Formulasi penetapan upah minimum selama ini masih belum ada perubahan, 

dan mengacu pada regulasi yang sudah ada.  

Lampiran 4 

Form Survey KHL 

Form II 
        REKAP KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK UNTUK PEKERJA LAJANG 

DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 K KALORI PER HARI 

 
Kab / Kota : 

       

 
Bulan : 

       

          

N
O 

KEPERLUAN KUALITAS 

HARGA SATUAN HARGA 
SATUAN 
RATA-
RATA 

JUML 
KEBU 

TUHAN 

SATUA
N 

NILAI 
SEBULAN Pasar         

1 
Pasar 

2 
Pasar 

3 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

I MAKAN & 
MINUM 

          
      

1 Beras C4  biasa                                          
10,00  kg   

    IR 64 biasa               

2 Sumber Protein                 

  a. Daging                                                
0,75  kg   

      - Sapi Klas II               

      - Kerbau Klas II               

      - Kambing Klas II               

      - Ayam  Potong/Boyler               

  b. Ikan Segar                                               
1,20  kg   

      - Mujahir  Baik, 
uk..sedang 

          
    

      - Bandeng Baik, 
uk..sedang 

          
    

      - Lele Baik, 
uk..sedang 

          
    

  c. Telur Ayam  Telur ayam 
ras 

                                            
1,00  kg   

3 Kacang-
kacangan    

                                            
4,50  kg   

  - Tempe Bungkus 
plastik 

          
    

  - Tahu Putih               

4 Susu Bubuk                                               
0,90  kg   

  - Bendera Susu Bendera 
putih 

          
    

  - Dancow Susu Dancow 
putih 

          
    

5 Gula Pasir Dalam Negeri                                             
3,00  kg   

6 Minyak Goreng 
  

                                            
2,00  kg   

  - Curah  kls 2, setara 
kls.2 

        
      

  - Bimoli Biasa, bukan 
spesial, refill 

        

      

  - Kunci Mas Biasa, bukan 
spesial, refill 

        
      



14 

 

    1 kg curah = 1 
ltr kemasan 

        

      

7 Sayuran                                               
7,20  kg   

  - Bayam cabut Baik, segar               

  - Kol gepeng Baik, segar               

  - Kacang 
panjang 

Baik, segar         
      

  - Kangkung Baik, segar               

  - Sawi Hijau Baik, segar               

8 Buah – buahan                                               
7,50  kg   

  - Pepaya Baik, segar               

  - Pisang ambon Baik, segar               

  - Jeruk Lokal Baik, segar               

  - Semangka Baik, segar               

9 Karbohidrat / 
tepung terigu 

                                              
3,00  kg   

  - Segitiga biru                  

  - Rose Brand                 

10 Teh atau kopi                 

  - Teh  Celup 
(sariwangi/gop
ek) 

                                            
1,00  

Dus isi 
25 

  

  - Kopi Sachet 
(luwak/kapal 
api) 

                                            
4,00  

75 
gram 

  

  Jumlah 1 s/d 
10 

        
        

11 Bumbu - 
bumbuan 

(Nilai 1 s/d 10)       
  

                                 
15,00  %   

  Jumlah 
kelompok I 

        
        

                    

II SANDANG                 

12 Celana 
panjang/rok 

        
  6/12 potong   

  - Celana 
panjang 

Katun, sedang         
      

  - Rok Katun, sedang               

  - Pakaian 
muslim 

Katun, sedang         
      

    Gamis dan 
Kerudung 
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    Baju Koko                 

13 Celana pendek Katun sedang         2/12 potong   

  - Celana 
Resleting 

          
      

  - Celana Kolor                 

14 Ikat pinggang Kulit sintetis, 
polos, tidak 
branded 

        

1/12 buah   

15 Kemeja lengan 
pndk/blues 

          
6/12 potong   

  - Kemeja lengan 
pendek 

Setara katun, 
tetoron, yang 
banyak dijual 

        

      

  a. Polos           
      

  b. Motif           
      

  - Blues Setara katun, 
tetoron,  

        
      

16 Kaos oblong/BH           6/12 potong   

  - Kaos oblong Yupiter / Hings 
atau 
sekualitas 

        

      

  - Kaos Singlet Yupiter / Hings 
atau 
sekualitas 

        

      

  - BH Plum atau 
sekualitas 

        
      

17 Celana Dalam           6/12 potong   

  - Laki-laki GT man, Hings               

  - Wanita Yang Biasa 
dipakai 

        
      

18 Sarung/kain 
panjang 

          
1/12 helai   

  - Sarung Manggis, 
Mangga atau 
merk yang 
setara 

        

      

  - Kain panjang  Cap, bahan 
mori prima 

        
      

19 Sepatu Kulit Sintetis         
(Dakkare, New 
Era, Bata) 

        

2/12 pasang   

20 Kaos kaki Katun, 
Polyester, 
Polos, Sedang 

        

4/12 pasang   

21 Perleng 
pembersih 
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sepatu 

  a. Semir sepatu Sedang, Kiwi 
Uk. Kecil 
Padat 

        

6/12 buah   

  b. Sikat sepatu Sedang         1/12 buah   

22 Sandal jepit Bahan dari 
karet, swallow 

        
2/12 pasang   

23 Handuk mandi Uk 100 cm x 
60 cm, merk 
olympic atau 
sekwalitas 

        

1/12 potong   

24 Perlengkapan 
ibadah 

          
      

  a. Sajadah Katun ukuran 
50cm x 100 

        
  1/12 potong   

  b. Mukena Katun 
Kw.sedang 

        
  1/12 potong   

  c. Peci, dll Sedang, 
Polos, Hitam 

        
  1/12 potong   

  Jumlah 
kelompok II 

          
      

                    

III PERUMAHAN                 

25 Sewa kamar 
dekat pabrik 

Sederhana 
(ukuran 3 x 3 
m) 

        
                                    
1,00  1 bulan   

  - Dalam kota                 

    Dekat 
Lingk.Industri 

          
      

    Tdk dekat 
lingk.Industri 

          
      

  - Pinggir kota                 

    Dekat 
Lingk.Industri 

          
      

    Tdk dekat 
lingk.Industri 

          
      

26 Dipan/tempat 
tidur 

Uk. 90 cm - 
100 cm x 200 
cm, polos                     
( kanfer / 
mahoni) 

        

1/48 buah   

27 Perlengkapan 
tidur 

          
1/48 buah   
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  a. Kasur busa Busa (tebal 
10-15 cm, bkn 
springbed) 
Uk.menyesuai
kan dipan 

        

  1/48 buah   

  b. Bantal busa Busa         2/36 buah   

28 Sprei dan 
sarung bantal 

          
      

  a. Sprei Katun, uk.100 
x 200 cm 

        
2/12 set   

  b. Sarung bantal Katun          2/12 set   

29 Meja dan Kursi 1 Meja / 4 
Kursi (mahoni, 
kanfer polos 
diplitur / plastik 
) 

        

  1/48 

set 

  

30 Lemari pakaian  Uk 50 x 80 x 
150 (non jati) 

        
  1/48 buah   

31 Sapu Ijuk         2/12 buah   

32 Perlengkapan 
makan 

          
      

  a. Piring Makan merk sango 
polos/ merk 
lokal polos, 
sekualitas 

        

3/12 buah   

  

b. Gelas Minum 

merk sango 
polos/ merk 
lokal polos, 
sekualitas 

        

3/12 buah   

  c. Sendok  Bahan stainles         3/12 buah   

  d. Garpu Bahan stainles         3/12 buah   

                    

33 Ceret aluminium Uk/diameter  
24 cm, merk 
paramount 
/jawa  

        

1/24 buah   

34 Wajan 
alumunium 

Uk/diameter 
32 cm, merk 
paramount 
/merk jawa 

        

  1/24 buah   

35 Panci 
alumunium 

Uk/diameter 
33 cm, merk 
paramount 
/merk eagle  

        

2/12 buah   

36 Sendok masak Alumunium         1/12 buah   
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37 Rice cooker 
ukuran 0.6 liter 

350 watt, 
cosmos, 
maspion, 
miyako 

        

1/48 buah   

38 Kompor dan 
perlengkapanny
a 

          

      

  a. Kompor gas 1 
tungku 

Rinai 301         
1/24 buah   

    TDC 11 A               

    Winn Gas               

    Quantum 101 
RB 

        
      

    Niko 100 
stainless steel 

        
      

  b. Selang dan 
regulator 

Indogas         
1/24 set   

    Golden Gas               

    Todachi               

    MLS               

  c. Tabung gas 3 
kg 

Pertamina         
1/60 buah   

39 Gas elpiji 3 kg                                             
2,00  tabung   

40 Ember plastik Isi 20 liter, 
merk Maspion/ 
Lion/Atet 

        

2/12 buah   

41 Gayung plastik Sedang         1/12 buah   

42 Listrik 900 watt                                             
1,00  bulan   

43 Bola lampu 
hemat energi 

11 s/d 15 watt         3/12 buah 
  

  - Horry , Dop                 

44 Air bersih Standar PAM 
(Biaya beban 
+ tarif 
pemakaian) 

        

                                    
2,00  

meter 
kubik 

  

45 Sabun cuci 
pakaian 

Deterjen  
bubuk 

                                            
1,50  kg   

  - Soklin 900 gr               

  - Daia 900 gr               

46 Sabun cuci 
piring (colek) 

                                              
1,00  buah   

  - Ekonomi 350 gr               

  - Wings 351 gr               



19 

 

47 Seterika 350 watt           1/48     

  - Maspion                 

  - Cosmos                 

  - Nikko                 

48 Rak piring 
portable plastik 

Sedang         
  1/24     

  - Lion                 

  - Maspion                 

49 Pisau dapur Sedang, 
stainless atau 
sekualitas 

        

  1/36     

50 Cermin 30 x 50 cm, 
maspion atau 
sekualitas 

        

  1/36     

  Jumlah 
kelompok III 

          
      

                    

IV PENDIDIKAN                 

51 Bacaan / radio Tabloid /  4 
band 

        

4 atau 
1/48 

eks 
atau 
buah   

  a. Tabloid 
Mingguan 

          
      

       - Nova                 

       - Otomotif                 

       - Bola                 

  b. Radio Tens, 
Panasonic (2 
baterai,3 Volt) 

        

      

52 Ballpoint / pensil Sedang         
6/12 buah   

  a.  Bolpoint                 

       - faster                 

       - Standar                 

  b. Pensil HB                 

      - Staedler                 

      - Great wall                 

  Jumlah 
kelompok IV 

          
      

                    

V KESEHATAN                 
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53 Sarana 
Kesehatan : 

          
      

  a. Pasta gigi  75 s/d 80 gr, 
biasa 

                                            
1,00  tube   

       - Ciptadent                 

       - Pepsodent                 

  b. Sabun mandi 80 s/d 85 
gram, biasa, 
padat 

        
                                    
2,00  buah   

       - Lifebuoy                 

       - Lux                 

  c. Sikat gigi Produk lokal, 
biasa 

        
3/12 buah   

      - Formula                 

      - Pepsodent                 

  d. Shampoo Produk lokal, 
80 ml 

                                            
1,00  

botol,1
00ml   

      - Sunslik                 

      - Clear                 

  e. Pembalut 
atau alat cukur 

              
  

       - Pembalut Isi 8 s/d 10                                             
1,00  dus   

          @ Softex                 

          @ Laurier                 

       - Alat cukur                                               
1,00  set   

          @ Goal                 

          @ Gillete                 

54 Deodorant 40 ml/g, Roll 
On 

        
 6/12  botol   

  - Rexona man                 

  - Rexona 
Women 

          
      

55 Obat anti 
nyamuk 

Bakar biasa                                             
3,00  dus   

  - Tiga roda                 

  - Baygon                 

  - Kingkong                 

56 Potong rambut           6/12 kali   

  - Madura                 

  - Salon 
sederhana 
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57 
Sisir 

Biasa, uk. 15-
20 cm 

        
2/12 buah   

  Jumlah 
kelompok V 

          
      

                    

VI TRANSPORTA
SI 

          
      

58 Transport kerja 
dan lainnya 

Angkutan 
umum (max 
12 km, 1 kali 
jalan) 

        

                                 
30,00  

hari 
(PP)   

  - Bus                 

  - Angkot                 

  Jumlah 
kelompok VI 

          
      

                    

VI
I 

REKREASI & 
TABUNGAN 

          
      

59 Rekreasi Tiket 1 kali 
masuk bukan 
terusan 

        

2/12 kali   

60 Tabungan                 

  (2 % dari nilai 1 
s/d 45) 

        
        

  Jumlah 
kelompok VII 

        
        

                    

  Jumlah 
(I+II+III+IV+V+V
I+VII)   

      

        

 
 

 

   

     


