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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan 

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai 

tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan publik menurut Heinz Eulau dan 

Kenneth Prewitt (Leo agustino, 2012:6) adalah sebagai “Keputusan Tetap” yang 

dicirikan dengan konsisten dan pengulanan tingkah laku dari mereka yang 

membuat dan dari mereka yang mematuhi peraturan”. 

2.1.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang 

strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah 

publik atau pemerintah. (Pasalong Harbani : 2008:38). 

Pendapat yang tidak jauh bebeda juga diungkapkan oleh William N. Dunn 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang 

saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada 

bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, 

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan 

dan lain-lain. (Pasalong Harbani, 2008:39). 

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila 

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi 
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bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja. 

David Easton mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi dari 

nilai-nilai yang otoritas untuk seluruh masyarakat, dimana hanya pemerintah yang 

memiliki hak otoritas tersebut dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan merupakan hasil dari nilai otoritas tersebut 

Merujuk defenisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa : 1) kebijakan 

publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijakan publik dibuat 

oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) kebijakan publik 

aadalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

oleh pemerintah demi kepentingan publik. 

Jadi idealnya suatu kebiijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk 

dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 2) kebijakan 

publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada 

kepentingan publik itu sendiri. 

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu : 

Regulatory yaitu mengatur perilaku orang, Redistributive yaitu mendistribusikan 

kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu 

memberikannya kepada yang miskin, Distributife yaitu melakukan distribusi atau 

memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan Constituent 

yaitu ditujuk untuk melindungi negara. 

Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 
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memberikan hambatan-hambatan atau kesenpatan-kesempatan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, 

(dalam Wibawa, 2011:2). Wilson dalam Wayne Persons menurutnya kebijakan 

adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik 

yang memiliki perbedaan makna dengan administrasi, (dalam Sugandi, 2011:68). 

Dalam kaitannya dengan defenisi-defenisi di atas, maka dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik. Kebijakan 

publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran 

strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik 

dalam Sugandi (2011:78). Menurut Bridman dan Davis dalam Wicaksono 

(2006:65) ada lima karakteristik kebijakan publik, Pertama, kebijakan publik 

pada umumnya memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai ada tujuan yang 

dipahami. Kedua, kebijakan publik juga melibatkan keputusan beserta dengan 

konsekuensinya. Ketiga, Kebijakan publik pada dasarnya terstruktur dan tersusun 

menurut aturan tertentu. Keempat, Kebijakan publik pada hakikatnya adalah 

politis. Kelima, kebijakan publik bersifat dinamis. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Secara umum istilah Implementasi dalam kamus besar indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan (Poerwa Darwinta, 1999:327), Istilah implementasi 

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Menurut Suharno (2008:187) implementasi kebijakan publik 

merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, 

yakini memberikan pelayanan publik (publikcervices) kepada masyarakat. 
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Menurut Wibawa (dalam hessel dkk, 2005:7) implementasi kebijakan 

merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya 

tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-

instruksi ekseskutif yang penting atau keputusan perundangan. Sedangkan 

menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:139) implementasi 

kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu 

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan”. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa 

aspek diantaranya pertimbangan par pembuat kebijakan, komitmen dengan 

konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Implementasi 

sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses 

pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan 

pennetuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu : 

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan 
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2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 

3. Adanya hasil kegiatan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulakan bahawa implementasi 

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga pada akhirnya akan mendapat 

suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, 1980:1), 

implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya 

suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik 

implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan 

terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan 

perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan 

dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh 

karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan 

implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi 

implementasi Edwards menyatakan bahwa ada 4 (empat) variabel krusial dalam 

implementasi yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi 

(Edwards III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan 

saling berinteraksi satu sama lainnya. 
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Interaksi antara Faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada 

gambar 2.1 dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Empat Faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan 

Publik 

George C. Edwards III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : George C. Edwards III 1980:148 

2.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

Menurut George C Edward III (Leo Agustino, 2012:149) faktor-faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan yaitu : 

a. Faktor Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implemntasi kebijakan publik. 

Komunikasi 

Struktur 

Sumberdaya

a 

Disposisi 

Implementasi 
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Implementasi yang sangat efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 

sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan 

agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin 

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam 

masyarakat. 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan 

yakni : 

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. 

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) 

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam peaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas. 

b. Faktor Sumber Daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) 

mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu : 

1. Staff, kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagian disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, 

memadai atau pun tidak kompeten dibidangnya. 

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua 

bentuk yaitu : informsi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan dan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetepkan. 
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3. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 

Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. 

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan tanpa adanya fasilitas pendukung maka 

implemntasi kebijakan tidak akan terlaksana. 

c. Disposisi atau kecendrungan atau tingkah laku. Hal-hal ini yang perlu 

dicermati pada faktor disposisi menurut Edward III adalah 

1. Pengangkatan Birokrat, disposisi atau tingkah laku para pelaksana 

akan menimbulkan hambatan-hambatan kebijakan yang diinginkan 

oleh pejabat tinggi. 

2. Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah 

kecendrungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. 

d. Struktur Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan 

secara kesesluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur 

pemerintahan dan juga organisasi-organisasi swasta. 

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur 

organisasi, struktur birokrasi yang bahkan mempengaruhi keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan. Menurut Anderson masyarakat menegtahui 

dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan respek anggota 

masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan 

pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya 

keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah dan dbuat oleh para 
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pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, 

sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu 

lebih sesuai dengan kepentingan pribadi, adanya sanksi-sanksi tertentu 

yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan 

(Sunggono 1994:144). 

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam penelitian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang di inginkan (Budi Winarno,2002:102). 

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara 

secara sempurna menurut teori implementasi Brain W. Hogwood dan Lewis 

A.Gun, yaitu (Wahab Solichin, 2012:167) : 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan 

mengalami gangguan yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin 

sifatnya fisik, politis dan sebagainya. 

2. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai. Tak jarang ia muncul diantara kendala-kendala yang 

bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik 

dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Di suatu 

pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-

sumber yang diperlukan. 
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4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal. 

5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

6. Hubungan ketergantungan kecil. 

Persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (single 

agency), untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung 

pada badan-badan lain 

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

Pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau 

sasaran yang akan dicapai. 

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

Bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah disepakati. 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

Harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai 

unsur atau badan yang terlibat dalam program. 

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

2.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa 

faktor penghambat, yaitu : 

1. Isi kebijakan 
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Kebijakan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan tujuan dari 

kebijakan, maksudnya apa  yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, 

saran-saran dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan 

terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya 

ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. 

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan 

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat,  penyebab 

lain timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya 

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan sumber daya 

manusia. 

2. Informasi 

Terjadi kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan 

adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun 

kepada para pelasana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-

hasil daripada kebijakan tersebut. 

3. Dukungan 

Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan 

dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. 

4. Pembagian potensi 

Yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana yang berkaitan 

dengan deferensiasi tugas dan wewenang,. Strktur organisasi pelaksanaan 

dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang da 
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tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai 

oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang 

Sunggono, 1999:153). 

2.3 Konsep Kesejahteraan 

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (kamus besar Bahasa 

Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, 

kondisi manusia dimata orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai. Dalam 

ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki 

arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah 

fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial 

menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini 

adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, 

sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang 

membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya 

pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. 

Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh dibawah garis kemiskinan, dan juga 

memliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, 

seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk 

dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan 

dikenal sebagai workfare. 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 
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sehingga dapat melaksanakan fungsinya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang 

berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum 

terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 

pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menajalani kehidupan 

secara layak dan bermartabat. 

Konsep kesejahteraan menurut (Nasikun : 1993) dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator 

yaitu : 

1. Rasa aman 

2. Kesejahteraan 

3. Kebebasan 

4. Jati diri 

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi 

dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat 

dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur 

berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas : 2000). Rumah 

tangga yang dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluran untuk kebutuhan 

pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan 

yang masih rendah. 
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Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang 

memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah 

tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe : 2004) 

2.4 Pengertian Upah 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 Upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Upah merupakan imbalan atau pengahasilan, bagaimana penyusunan atau 

perhitungan nya dinyatakan dalam uang dan ditetapkan melalui kesepakatan 

bersama atau oleh peraturan perundang-udangan yang dibayarkan berdasarkan 

perjanjian baik tertulis atau lisan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja untuk 

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Menurut Asyhadie 

(2007:8), Upah merupakan unsur kepentingan dalam bekerjanya seseorang kepada 

orang lain. Oleh karena itu, jika sesorang bekerja pada orang lain tanpa 

mendapatkan upah, tidaklah tergolong hukum kerja. Sedangkan menurut 

(Simanjuntak dalam Agustini, 2009:12), upah adalah imbalan yang diterima 

pekerja atau jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa 
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diperusahaan. Dan menurut (Hakim, 2006:13) Upah merupakan hak pekerja atau 

buruh dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha, karena pekerja atau 

buruh telah dan akan bekerja untuk pengusaha sesuai yang telah diperjanjikan. 

Apabila ternyata pekerja atau buruh tidak bekerja sesuai yang telah diperjanjikan, 

pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak berhak atas upah dari pengusaha. Jadi 

upah melibatkan 2 pihak yang secara langsung berkaitan yaitu pengusaha dan 

pekerja yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. 

Ukuran fisiologis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa 

memperbedakan jenis kelamin, berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak 

bagi kemanusiaan. Karena itu, besarnya upah haruslah layak dan sekali-kali tidak 

boleh dibawah besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah per 

wilayah. Namun demikian, selain dari kewajiban upah minimum, perlindungan 

pekerja dalam bidang pengupahan dilakukan dengan jalan sebagai berikut (Fuady, 

2005:196) : 

1. Kebijaksanaan upah minimum seperti telah disebutkan; 

2. Kebijaksanaan upah kerja lembur; 

3. Upah tidak masuk kerja karena sakit; 

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 

pengahasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 
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mewujudkan pengahsilan yang memenuhi pengidupan yang layak bagi 

kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh”. 

2.4.1 Upah Minimum Kota 

Secara umum menurut (Hakim, 2006:17) upah minimum adalah upaya 

mewujudkan pengahsilan yang layak bagi pekerja atau buruh dengan 

mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa 

mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta 

perkembangan perekonomian pada umumnya. Sesuai dengan Permenakertrans 

Kep-226/Men/200 tentang perubahan Pasal, 1,3,8,11,20,21 Permenaker Per-

01/Men/1999 tentang upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan 

terendah, terdiri dari upah minimum pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum 

berdasarkan wilayah meliputi : pertama, Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah 

upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di suatu Provinsi; 

kedua Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang 

berlaku didaerah Kabupaten/Kota; ketiga Upah Minimum Sektoral Provinsi 

(UMSP) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral diseluruh 

Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Provinsi; keempat Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral 

diwilayah Kabupaten/Kota. 

Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang 

bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini ditentukan oleh pemerintah yaitu 
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Gubernur di daerah masing-masing dengan memerhatikan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati atau Walikota, dan setiap tahun 

kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu : 

a. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja atau buruh sebagai 

subsistem dalam suatu hubungan kerja. 

b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan 

yangs sangat rendah dan yang secara materil kurang memuaskan. 

c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai 

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. 

d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenagaan dan kedamaian kerja 

dalam perusahaan. 

e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup 

secara norml. 

Upah minimum dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas 

perekonomian suatu daerah satu sisi untuk menjaga investor agar tetap berada 

diwilayahnya, dan di sisi lain untuk melindungi atau sebagai upaya perlindungan 

terhadap pekerja yang lemah dalam bidang pendidikan dan pengalaman kerjanya, 

agar tidak terjadi kesewenangan atau ketidak adilan dalam memberikan upah. 

2.4.2 Faktor Pertimbangan Upah Minimum 

Pihak yang berwenang dalam menentukan upah minimum harus 

mempertimbangkan beberapa unsur berikut ini, yaitu : 

1. Kebutuhan dari pekerja dan keluarganya dengan mempertimbangkan 

tingkat upah secara umum di wilayah bersangkutan, biaya hidup, jaminan 
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perlindungan sosial dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial 

lainnya. 

2. Faktor ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat 

produktivitas, dan kemampuan untuk mencapai dan menjaga tingkat 

pekerjaan yang tinggi. 

Faktor pertimbangan upah minimum di Indonesia yang di atur dalam 

Permenaker No. 17 Tahun 2005 dan perubahan revisi kebutuhan hidup layak 

(KHL) dalam Pemenaker No. 13 Tahun 2012. Adapun faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi : 

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

Nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang diperoleh dari hasil survey. 

2. Produktivitas Makro 

Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja 

pada periode yang sama. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

4. Kondisi Pasar Kerja 

Kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja 

dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama. 

5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (Marginal) 



30 
 

Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan 

oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu 

pada periode tertentu. 

2.4.3 Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undag Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, upah minimum dalam hal ini termasuk UMK, ditetapkan oleh 

Gubernur. Pada dasarnya setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya 

lebih rendah dari upah minimum. Akan tetapi pengusaha yang tidak mampu 

membayar upah minimum dapat meminta penangguhan berdasarkan Pasal 90 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah 

minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) 

hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. 

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

No:KEP.231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah 

minimum pada Pasal 4 permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum 

harus di sertai dengan : 

a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat 

pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan; 

b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan 

rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir; 

c. Salinan akte pendirian perusahaan; 

d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh; 
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e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang 

dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; 

f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, 

serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan 

datang. 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan 

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya, 

politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelengkapan ajarannya telah 

mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan perkembangan intelektual 

dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits. 

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu memilih 

dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping itu, Al-

Quran juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Sebagaimana tercantum 

dalam Al-Quran, surat An-Nisa’/4 ayat 135 : 

 

                                 

                                

 

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah mau orang-orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, 
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maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar 

dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang 

dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak.  

2.6 Pelaksanaan Upah dalam Pandangan Islam 

Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedaan imbalan ada kelebihan 

sebagian dari sebagian yang lainnya, disamping realisasi dari segi kemanusiaan. 

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu 

pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). 

Berikut ini adalah ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan pelaksanaan 

upah : 

                  

 

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Q.S Asy-

Syu’ara : 183) 

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, 

dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam 

pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah 

mempekerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. 
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2.7 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep merupakan batasan pengertian terhadap variabel yang 

diperkirakan dalam objek penelitian, supaya tidak terjadi salah pengertian dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan defenisi konsep yang 

digunakan yakni : 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor 

atau sekelompok aktor. 

2. Implementasi kebijakan adalah tindakan, pelaksanaan atau penerapan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Defenisi lainnya mengenai implementasi adalah merealisasikan sebuah 

pernyataan menajdi sebuah kenyataan. 

3. Upah Minimum Kota (UMK) adalah imbalan yang paling rendah berupa 

upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap yang harus dibayarkan 

perusahaan/pengusaha kepada pekerja/buruh yang besarnya ditetapkan 

oleh pemerintah, dan berlaku sama untuk semua sektor usaha dalam 

suatu daearh atau kota tertentu. 

2.8 Indikator 

Adapun indikator dalam penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan 

Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru, maka penulis mengacu pada 

teori George C Edwards III yang meliputi 4 (empat) indikator serta sub 

indikatornya sebagai berikut : 
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1. Komunikasi 

Bahwa kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru dapat 

dilaksanakan dengan komunikasi yang efektif antara pelaksana program 

Dinas Tenaga Kerja dengan kelompok sasaran semua perusahaan di 

Kota Pekanbaru. 

2. Sumber Daya 

Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya 

manusia yang berkualitas maupun kuantitas oleh Dinas Tenaga Kerja 

yang dapat melindungi seluruh kelompok sasaran semua perusahaan di 

Kota Pekanbaru. 

3. Disposisi 

Implementor kebijakan/program oleh Dinas Tenaga Kerja harus 

memiliki karakteristik yang menempel erat. Karakter yang penting 

dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. 

Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan 

senantiasa bertahan didalam hambatan yang ditemui. Sikap demokratis 

akan meningkatkan kesan baik pelaksana program Dinas Tenaga Kerja 

dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran semua perusahaan 

di Kota Pekanbaru. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. 

Aspek struktur birokrasi macakup dua hal penting pertama mekanisme 
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dan struktur organisasi pelaksana Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga 

Kerja sebagai pelaksana program harus mempunyai Standar Operating 

Procedur (SOP) yang mencantumkan kerangka kerja jelas, sistematis 

dan tidak berbelit. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus 

didesain secara ringkas dan fleksibel agar pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan secara cepat. 
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Tabel 2.1. 

Indikator 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Kebijakan  Upah 

Minimum Kota 

(UMK) di Kota 

Pekanbaru 

1. Komunikasi 

 

 

a. Transmisi 

(Penyaluran) 

b. Kejelasan 

c. Konsisten  

2. Sumber Daya a. Sumber Daya 

Manusia (Staff) 

b. Sumber Daya Non 

Manusia (Fasilitas 

dan Sarana atau 

Prasarana 

3. Disposisi a. Sikap Pelaksana 

4. Struktur 

Birokrasi 

a. Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

Sumber: George C. Edwards III (dalam Dwiyanto 2017: 34) 

2.9 Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat 

dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai tertera 

pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.2. Kerangka Berfikir 

 

 

Sumber : George C. Edwards III 

2.10 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zharfan Alim 2014 dengan 

judul “Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta”. Berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 

Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta 

dilakukan dengan pembuatan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. 

Secara umum implementasi tersebut didukung dengan adanya dasar 

Implementasi Kebijkan Upah 

Minimun Kota (UMK) di 

Kota Pekanbaru 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan 
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hukum yang kuat sehingga pemerintah yakin untuk menerapkan UMK 

sebagai dasar upah minimum tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Namun 

penerapan UMK tahun 2013 dengan peningkatan nominal yang meningkat 

drastis dari tahun sebelumnya (UMP 2012) menngakibatkan implementasi 

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 menjadi kurang maksimal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Efridho Al’Azana Dwinandhani 2016 

dengan judul “Rasionalitas Penetapan Kebijakan Upah Minimum Kota 

Bandar Lampung 2014”. Dari hasil penelitian ini ada 5 aktor perwakilan 

yang berinteraksi dalam proses kebijakan ini yaitu : pemerintah, 

pengusaha, pekerja, pakar dan akademisi, namun dari kesemuanya belum 

dapat bekerja dan menjalani fungsi secara maksimal, penggunaan 

informasi untuk melakukan pertimbangan dalam mencari alternatif belum 

digunakan secara maksimal sehingga besaran Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL) yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan rekomendasi upah, 

dan diketahui pada tahap penetapan besaran upah minimum Kota Bandar 

Lampung besaran diputuskan secara sepihak oleh Gubernur tanpa ada 

pembahasan ulang atau permintaan pengkajian ulang oleh Dewan 

Pengupahan Kota Bandar Lampung. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Robiatun Adawiyah 2016 dengan judul 

“Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 

2015”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

dalam menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pekanbaru pada 
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Tahun 2015, ada beberapa pertimbangan, yaitu Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL), produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, 

kondisi bisnis yang paling tidak mampu dan perusahaan ini kemampuan. 

Perumusan kebijakan dilakukan pada awal angka survei KHL, UMK 

mengajukan proposal kepada Walikota dan dikonfirmasi oleh Gubernur 

sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shallya Irfani Ardi 2016 dengan judul 

“Analisa Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam 

Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru”. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peran 

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan 

Upah Minimum Kota (UMK) sudah dalam kategori baik yaitu 96,49%. 

Hal ini sesuai dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 

yakni kewenangan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan sebagai 

penyidik dalam perkara tindak pidana. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Faramuditha Zulianti 2015 dengan judul 

“Analisa Penetapan Upah Minimum Kota Berdasarkan Angka Kebutuhan 

Hidup Layak di Tanjung Pinang Tahun 2014”. Hasil penelitian 

mengatakan penetapan yang dilakukan oleh dewan pengupahan Kota di 

Tanjung Pinang berjalan dengan baik yang mana mengikuti dari Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Adapun kendala yang terjadi sebelum penetapan 

ialah pihak serikat buruh ingin upah yang besar, tetapi dari pihak 

pengusaha keberatan dengan hasil yang diterima perusahaan tidak begitu 
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besar, apabila dibayar lagi dengan upah buruh yang tinggi. Permasalahan 

lain yang sering timbul juga pada beberapa item yang ada tidak sesuai 

dengan kebutuhan pekerja. 

 

 


