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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab III, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tatacara penetapan Upah Minimum Kota Semarang untuk masa 

berlaku taun 2017 secara umum sudah sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2015. Proses tersebut diawali dengan pembentukan 

Dewan Pengupahan Kota Semarang dengan unsur tripartit, Rapat 

Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang, Dewan Pengupahan 

mengusulkan rekomendasi upah minimum hasil rapat pleno Dewan 

Pengupahan Kota Semarang kepada Walikota Semarang, Walikota 

mengusulkan rekomendasi perhitungan upah minimum kepada 

Gubernur Jawa Tengah, kemudian Gubernur Jawa Tengah menetapkan 

besaran upah minimum Kota Semarang. 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 

dilakukan sesuai ketentuan undang-undang berlaku dan sesuai dengan 

kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan guna menindak 

lanjuti segala macam bentuk pelanggaran terhadap perundang-

undangan terkait ketenagakerjaan. 

3. Penetapan upah minimum Kota Semarang tahun 2017 berlangsung 

dengan tertib, hanya saja terjadi beberapa perbedaan sudut pandang 

kepentingan dari masing-masing pihak dari unsur tripartit Dewan 
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Pengupahan. Perbedaan tersebut dikarenakan unsur serikat pekerja 

masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menggunakan dasar kebutuhan 

hidup layak (KHL), tetapi perbedaan tersebut tidak berlarut menjadi 

sengit dikarenakan Walikota Semarang dalam merekomendasikan 

upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengan selain menggunakan 

hasil rapat pleno juga mempertimbangkan hal-hal sehingga titik temu 

diterima oleh segala pihak. 

B. Saran 

Pada dasarnya dalam hal tata cara penetapan upah ini penulis ingin 

menambahkan saran, diantaranya : 

1. Anggota Dewan Pengupahan dari masing-masing unsur wajib lebih 

komunikatif agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang yang 

mengakibatkan perbedaan perhitungan dengan menggunakan satu 

formulasi yang sama. 

2. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebaiknya gencar melakukan sidak/ 

razia kepada seluruh pengusaha/ pemberi kerja di Kota Semarang setiap 

tahun agar tidak sempat terjadi  pelanggaran-pelanggaran yang merugikan 

pekerja/ buruh dalam hal pelaksanaan ketetapan yang berlaku terkait upah 

minimum di Kota Semarang tahun 2017. 

3. Penggunaan peraturan dan tata cara perhitungan yang sama harus 

diperhatikan untuk mengindari selisih paham kepentingan diantara para 

pihak terkait. 


