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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembangunan pada suatu negara dipengaruhi dari beberapa 

aspek diantaranya adalah aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi. 

Sedangkan aspek hukum mempengaruhi segala macam hal termasuk dalam 

peraturan – peraturan dibidang ekonomi, sebab hukum itu sendiri bersifat 

menopang, mengikat, mengatur dan memaksa bagi semua subjek hukum. 

Perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya didukung dengan 

adanya perusahaan-perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun 

perusahaan perorangan. Perusahaan sendiri menurut Molengraaff adalah 

“keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak 

keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau 

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.
1
 Perusahaan 

dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari adanya pengusaha dan 

pekerja yang saling terikat dengan perjanjian kerja guna menghasilkan barang 

atau jasa. 

Keterikatan antara pengusahaan dan pekerja itu disebut sebagai 

hubungan kerja. 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), 

halaman 7. 
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Hubungan kerja munurut Soepomo ialah suatu hubungan antara 

seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri 

terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. 

Mereka terkait dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja atau buruh 

bersedia bekerja dengan menerima upah dan pegusaha memperkejakan 

pekerja atau buruh dengan memberi upah.
2
 

 

Pengusaha dan tenaga kerja itu dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya guna menjalankan suatu perusahaan diatur oleh negara dalam 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam 

menentukan upah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Pengupahan. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyebutkan dasar 

yang menjadi kewajiban bagi pengusaha maupun tenaga kerja beserta hak-

haknya. Pengusaha dan tenaga kerja sebelum menjalankan suatu perusahaan 

harus diikat dalam suatuperjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut 

mengakibatkan timbulnya hubungan kerja 

Pembuatan perjanjian kerja dibuat secara tertulis maupun lisan. 

Berikut isi perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis menurut  Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; 
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Eko Wahyudi; Wiwin Yulianingsih; Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenaga kerjaan, (Jakarta, 

Sinar Grafika, 2016), halaman 10. 
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g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Selain muatan tersebut, dalam pembuatan suatu perjanjian kerja 

menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus 

dibuat atas dasar: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak  

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan 

4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penetapan mengenai pengupahan dilakukan oleh pemerintah melalui 

Peraturan Pemerintah Nomo 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang 

diharapkan dapat melindungi pekerja/buruh untuk mewujudkan penghasilan 

yang memenuhi kesejahteraan hidup pekerja. Maka dalam pemberian upah 

oleh pengusaha kepada pekerjanya harus sangat memperhatikan ketentuan 

yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak. 

Upah minimum sendiri terdiri atas upah minimum berdasarkan 

wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor 

pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan oleh 

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.  

Penetapan besaran upah minimum oleh pihak pemerintah kerap 

menjadi permasalahan bagi para pekerja. Besaran upah minimum tersebut 

diyakini masih jauh di bawah kebutuhan pokok dari pekerja. Oleh sebab itu 

perlu ada studi lapangan mengenai pelaksanaan penentuan upah minimum.  
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Penetapan upah minimum pada suatu daerah terjadi setiap tahun. Salah 

satunya pada Upah Minumin Kota Semarang Provinsi Jawa  pada tahun 2017 

ini mengalami peningkatan upah minimum. Dengan adanya perubahan-

perubahan besaran upah minimimum setiap tahun ini, maka muncul 

pertanyaan mengenai cara suatu daerah dapat melaksanakan penepatan upah 

minimum yang diterima oleh pekerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengajukan penulisan 

hukum dengan judul “PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM 

KOTA SEMARANG TAHUN 2017 BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG 

PENGUPAHAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Dengan berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan Upah Minimum Kota Semarang pada 

masa berlaku tahun 2017 ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Ketetapan Upah Minimum Kota 

Semarang tahun 2017 ? 

3. Bagaimana hambatan dalam menetapkan Upah Minimum Kota di 

Semarang tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari 

diadakannya penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan Upah Minimum KotaSemarang 

untuk masa berlaku  tahun 2017 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang 

terjadi terkait Ketetapan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2017 

3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penetapan Upah 

Minimum Kota Semarang tahun 2017 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

bahan-bahan kajian untuk pelaksanaan penetapan upah minimum kota 

pada tahun-tahun berikutnya, 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dalam menyusun rekomendasi upah minimum Kota 

Semarang dalam proses pelaksanakan penetapan upah minimum. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitan 

maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakakan 

berdasarkan pada (1) bukti nyata berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah tentang Upah Minimum untuk mendapatkan gambran hasil 

penetapan, (2) Metode ini meggunakan interaksi langsung antara penulis/ 

peneliti dengan sumber data yaitu Dewan Pengupahan dan Pegawai 
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Pengawasan, (3) Penelitian ini memungkinkan peneliti/ penulis 

mengembangkan atau menganalisis makna-makna data yang diperoleh. 

2. Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis 

menelaah terhadap faktor-faktor yang menggambarkan perbedaan besaran 

upah yang terus naik setiap tahun.  

3. Objek Penelitian adalah berbagai macam hal yang memberikan gambaran 

terkait pelaksanaan penetapan Upah Minimum tahun 2017 dengan elemen 

antara lain adalah hasil rapat pleno dewan pengupahan, rekomendasi 

usulan upah oleh walikota, surat keputusan gubernur, dewan pengupahan, 

pegawai pengawas ketenagakerjaan, pertimbangan walikota. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam pengumpulan data diusahakan mendapatkan data yang 

lengkap mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber pertama atau yang belum dikelola oleh 

pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan 

tersaji yang telah diolah oleh pihak lain. Sedangkan data tersier dalam 

penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan dari data primer 

dan sekunder. 

Data primer dapat dikategorikan sebagai data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat, maka dalam penelitian ini data primer diperoleh 

melalui penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. 
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Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer 

yang akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis 

kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian, yaitu Pegawai Dinas 

Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan Jawa Tengah. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian yang 

sebelumnya telah diperoleh oleh orang lain atau data yang diperoleh 

berdasarkan bahan kepustakaan. Dalam ilmu hukum, sumber hukum 

sekunder dapat dikategorikan ke dalam : 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

atas norma-norma dasar yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, 

pengupahan, dan pengawas ketenagakerjaan. 

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer, misalnya rancangan perundang-undang, 

hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

dengan hasil rapat pleno, perhiungan rekomendasi usulan upah 

minimum dari masing-masing unsur tripartit dewan pengupahan Kota 

Semarang, Surat rekomendasi Walikota Semarang terkait usulan upah 

minimum, Surat keputusan Gubernur terkait besaran upah. 

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dan telah terkumpul kemudian 

diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan editing, dan coding. Setelah proses 
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pengolahan data sudah siap , maka disusun secara sistematis disajikan 

dalam bentuk uraian. 

6. Metode Analisa Data 

Analisa yang dimaksud adalah analisa terhadap hasil penelitian. 

Data yang dibutuhkan adalah Hasil Rapat Pleno, Rekomendasi Usulan 

Upah dari masing-masing Unsur dalam Dewan Pengupahan, Surat 

Rekomendasi Walikota terkait pertimbangan penetapan upah minimum 

kepada Gubernur, Surat Keputusan Gubernur terkait ketetapan besaran 

upah minimum kota Semarang tahun 2017. 

F. Tatakala 

a. Tahap Persiapan :  

- Menyusun usulan penelitian   10 Hari 

- Mengurus izin Penelitian     2 Hari 

- Menyusun Kuisioner    10 Hari 

- Menyediakan alat & bahan   10 Hari 

b. Tahap Kerja Lapangan/ Pengumpulan Data    1 Tahun 

c. Tahap Penyelesaian Penelitian 

- Pengolahan data yang tersedia   20 Hari 

- Analisa Data     10 Hari 

- Membuat Kesimpulan      3 Hari 

G. Sistematika Skripsi 

Berdasarkan oleh latar belakang penelitian dan perumusan masalah, 

maka Sistematika Skripsi direncanakan sebagai berikut :  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan penulis dalam pengambilan judul skripsi.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjuauan pustaka yang isinya meliputi tinjauan 

umum mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, tinjauan umum 

mengenai hak pekerja, tinjauan umum mengenai dewan pengupahan, tinjauan 

umum mengenai formulasi penentuan upah minimum, dan tinjauan umum 

mengenai pegawai pengawas ketenagakerjaan 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mengraikan hasil penelitian yang meliputi pembentukan 

dewan pengupahan Kota Semarang, pembentukan sekretariat dewan 

pengupahan Kota Semarang, tata tertib rapat pleno dewan pengupahan Kota 

Semarang, isi rapat pleno dewan pengupahan Kota Semarang, rekomendasi 

usulan upah dari masing-masing unsur tripartit dewan pengupahan Kota 

Semarang, rekomendasi usulan upah dewan pengupahan Kota Semarang 

kepada Walikota Semarang, rekomendasi usulan upah oleh Walikota 

Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah, pengawasan pelaksanaan ketetapan 

upah minimum Kota Semarang tahun 2017 oleh pegawai pengawas 
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ketemagakerjaan, hambatan pelaksanaan penetapan upah minimum Kota 

Semarang. 

 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kumpulan dari fakta dan analisis yang 

telah dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir. 

B. Saran 

Saran berisi hasil temuan di lapangan dan hasil analisis data yang 

kemudian dapat menjadi masukan-masukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




