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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Umum Upah Minimum

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-

undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh

adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah

dan  rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung

ataua tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan

kerja yang aman dan sehat.1

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan

hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan

penerimaan upah seorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus

juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi

upah.2

Berdasarkan 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

1 Asri Wijayanti, Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, (Jakarta Sinar Grafrika,
,2010),h.107

2 Soedjardi, Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, (Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2008)
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ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan

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

Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah

didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-

undangan. Jika ternyata ketentuan upah didalam perjanjian kerja bertentangan

dengan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam

peraturan perundang-undangan.3

Penghasilan upah Komponennya terdiri dari :

a. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja buruh

menurut tingkat ata jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan.

b. Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau buruh dan

keluarganya s erta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan

pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri,tunjangan anak, tunjangan

jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara

teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau

pencapaian suatu prestasi tertentu.

3 Abdul R Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Pt.Indeks, 2009), h.29
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c. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung

maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja atau buruh yang dibberikan

secara tidak tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya serta dibayarkan

menurut satuan waktu yangtidak sama dengan waktu pembatyan upah pokok

seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan

berdasarkan kehadiran pekerja atau buruh.

Penghasilan yang bukan upah terdiri atas :

a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura yang diberikan

perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja atau buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian

makan secara Cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi,

koperasi,kantin, dan lai-lain.

b. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan

perusaahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja yang lebih besar

dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktifitas,

besarnya pembagian bonus di atur berdasarkan kesepakatan.

c. Tunjangan hari raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.4

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan setiap pekerja/buruh

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

4 Maimun, Hukum ketenagakerjaan suatu pengantar, (jakarta : Pradnya
paramita,2007),hlm.48
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kemanusiaan (pasal 88 ayat 1). Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan

kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan

tersebut meliputi :

a. Upah minimum

b. Upah kerja lembur

c. Upah tidak masuk kerja karna berhalangan

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan nya

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

f. Bentuk dan cara pembayaran upah

g. Denda dan potongan upah

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

j. Upah untuk pembayaran pesangon;dan

k. Upah dan perhitungan pajak penghasilan.5

1. Pengertian Upah Minimum

Seperti yang telah diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para

pekerja/buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan

perbururuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan

bahwa seorang pekerja/buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi

5 Lalu husni,loc.cit., h. 148
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kemanusiaan, sewajarnya lah kalau pekerja/buruh itu mendapatkan penghargaan

yang wajar dan perlindungan yang wajar. Dalam ha ini upah minimum sebaiknya

dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh itu berserta keluarganya.6

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu

setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian

perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan

oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara

bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat

kemampuan dunia usaha.7

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun

2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum

adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan

tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan

dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013

tentang upah minimum pasal 3 adalah :

1) Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL)

dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

6 G Kartasapoetra dkk, Hukum perburuhan di Indonesia berlandaskan pancasila, (Jakarta :
Sinar grafika, 1994),h 101

7Hardijan Rusli, Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU N0 13/2003Tentang
Ketenagakerjaan,( Bogor : Ghalia Indonesia, ,2004), h. 91
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2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada

pencapaian KHL.

3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode

yang sama.

4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur

menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian

KHL bagi perusahaan industry padat karya tertentu dan bagi perusahaan

lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup

layak  dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut  :

a. Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk

semua perusahaan  pada sub sector tertentu  dalam daerah tertentu;

b. Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua

perusahaan pada sector tertentu dalam daerah tertentu;

c. Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang

berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum

regional (UMR)/UMP ditiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya

UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik

minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umum nya yang berlaku
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secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat

perkebangan perekonomian regional dan nasional.8

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan

rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota.

Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum

daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau

buruh yang sedag dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Pelanggaran

terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

denda paling sedikit RP.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pasal 186 ayat 1 Undang-undang no

13 tahun 2003. Dalam hal apabila pengusaha belum mampu membayar upah

sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi yang

bertanggung jawwab dibidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu.9

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan

pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan tingkat provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal

upah minimum berlaku. Permohonan penangguhan diajukan berdasarkan

kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang

tercatat dan berhak melakukan perundingan dengan pengusaha. Apabila

8 Lalu husni,loc.cit ,h 153
9 Maimun, loc.cit,h 51
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perurusan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka

perundingan untuk menyepakati penundaan pemberlakuan upah minimum

dilakuakan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk

mewakili lebih dari 50% (lima puluh )pekerja/buruh yang menerima upah

minimum diperusahaan bersangkutan.

Permohonan penangguhan harus dilampiri dengan :

a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat

pekerja/serikat buruh pada perusahaan bersangkutan;

b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi,

beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Apabila

perusahaan tersebut telah berbadan hukum, maka laporan keuangan harus

diaudit oleh akuntan public;

c. Salinan akta pendirian perusahaan

d. Data upah menurut jabatan pekera/buruh

e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan

penangguhan pelaksanaan upah minimumnya;

f. Perkembangan produksi dan pemsaran selama 2 (dua) tahun terakhir serta

rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.10

10 Lalu Husni, Op.cit
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B. Pengertian Umum Pekerja/Buruh Harian Lepas

Industri kelapa sawit selain sebagai salah satu sektor primadona yang

telah menghasilkan miliaran dolar, dan menjadi salah satu ekspor andalan

Indonesia, juga merupakan ladang yang subur bagi pemilik modal untuk

menanam sistem kerja buruh harian lepas, hal ini selain berdasarkan observasi

lapangan, juga pada data-data yang menunjukan bahwa sektor perkebunan

merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lepas.

Pekerja/buruh harian lepas adalah pekerja/buruh yang bekerja untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan

volume pekerjaan serta upah yang diterima berdasarkan kehadiran.11

Pekerja/buruh harian lepas dalam bekerja hanya memiliki satu hak yang

wajib diberikan yaitu menerima upah, kewajiban perusahaan dalam memberikan

upah adalah wajar karena pekerja/buruh harian lepas melakukan pekerjaan.12

Upah yang diterima oleh pekerja/buruh harian lepas disini tidaklah sama dengan

upah yang diterima oleh pekerja/buruh tetap sehingga akan terdapat perbedaan

yang mendasar dengan pekerja/buruh tetap.

Pada pekerja/buruh harian lepas, upah yang diterima tidaklah tetap,

karena pekerja/buruh harian lepas tidak memiliki upah pokok. Dengan adanya

sistim seperti ini pekerja/buruh yang sudah memiliki keluarga (istri dan anak)

hampir tidak ada yang menyentuh garis kesejahteraan, maksudnya adalah bahwa

11 F.x. djumialdji, perjanjian kerja (edisi revisi), (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.14
12 Peraturan menteri tenaga kerja Nomor Per-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Upah

Pekerja/buruh Harian Lepas



36

upah yang diterima dari melakukan pekerjaan harian lepas tersebut tidak

mencukupi segala kebutuhan sehari-hari sehingga para pekerja/buruh yang sudah

bekerluarga sering mencari pekerjaan sampingan atau membiarkan anak istrinya

untuk juga bekerja sebagai pekerja/buruh harian lepas.

Adapun dikatakan bahwa pekerja/buruh harian lepas memiliki hak atas

upah itu benar, namun dengan melihat bahwa dengan tidak tetapnya jumlah upah

yang diterima oleh pekerja/buruh harian lepas tersebut serta tidak adanya

jaminan dan tunjangan seperti apa yang didapat pekerja/buruh tetap maka

semakin menguatkan kesimpulan bahwa praktek-praktek feodalisme tetap

bertahan, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari pembangunan

ketenagakerjaan yang dicanangkan oleh negara bahwa industri dibuat untuk

mensejahterakan rakyat indonesia. Hak pekerja/buruh harian lepas atas upah juga

merupakan hak asasi seorang pekerja/buruh harian lepas yang wajib diberikan

oleh pengusaha/majikan sesuai dengan beban kerja/kewajiban yang dipikul oleh

pekerja/buruh harian lepas tersebut.13

13https://www.google.com/search?q=sistem+pengupahan+BHL+berdasarkan+permen+&ie=ut
f-8&oe=utf-8#q=skripsi+sistem+pengupahan+BHL+PT+Arwana+mas


