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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini memerlukan 

suatu pegangan untuk dapat menghidupinya. Untuk menghadapi 

kehidupannya tersebut diperlukan adanya suatu pekerjaan. Sebagaimana 

diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja diperlukan adanya 

hubungan kerjasama antara pengusaha dan pekerja.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “Tenaga kerja ialah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 
1
 

Pekerja merupakan orang yang telah bekerja pada majikan dengan 

melakukan semua pekerjaan yang diberikan dan akan diberi upah tiap kali 

menyelesaikan pekerjaannya. Mereka hidup di Indonesia juga berhak 

mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 (amandemen) pasal 27 ayat (2) 

“Bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”. 
2
 

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan 

masalah nasional yang sangat kompleks. Namun masalah pengupahan 

                                                           
1
 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2
 Pasal  27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) 
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menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan. Selama ini pemerintahan 

memandang masalah ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani 

masalah angkatan kerja yang semakin membludak namun kesempatan 

kerja yang tersedia tetep saja masih sangat terbatas,dan hal-hal yang 

berkaitan dengan perlindungan, serta perbaikan kesejahteraan buruh 

menjadi diabaikan. Termasuk masalah pengupahan yang dirasa belum 

mampu menampung dan menyelesaikan yang dihadapi oleh para 

pekerja/buruh, hal ini dapet dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah. 

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 yang berisi tentang 

Ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 ayat (1) tentang pengupahan yang 

menyebutkan “Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang layak bagi kemanusiaan . 
3
 

Dalam ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang mengatur tentang upah yaitu 

diatur lebih di dalam BAB  X Bagian Kedua. Sementara itu pengertian 

upah menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 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-

                                                           
3
 Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang  No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya  atas 

suatu pekerja dan/atau jasa yang telah dilakukan. 
4
 

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja,yang 

mempunyai peranan srategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah 

diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukan bagi pihak lain, 

sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan konstribusi yang 

diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. 

Dijelaskan bahwa upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Konsep upah 

biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. 

Struktur upah ditentukan oleh jenjang posisi/jabatan secara vertikal dan 

horizontal yang ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa tugas-tugas dan 

tanggung jawab setiap unit kerja yang berbeda jenjangnya, tidak sama 

antara yang satu dengan yang lainnya. Sedang penetapan unit kerja dalam 

posisi atau jabatan yang sama jenjangnya , harus bertolak dari asumsi 

bahwa beban kerja dan tanggungjawabnya relatif sama bobotnya beban 

tugas (volume dan beban kerja) tersebut telah tersedia dalam 

deskripsi/jabatan.
5
 

                                                           
4
 Pasal 1 angka (30) Undang-Undang No 13  tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

5
  Muarifah, Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa 

Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, hal, 12. 
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Menurut Imam Malik dalam bukunya toto tasmara mengemukakan, 

dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu 

mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan 

pekerja. Dia juga menegaskan bahwa transaksi ini berlangsung dengan 

adanya kerelaan antara dua orang yang bertransaksi. Demikian halnya 

dengan pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan 

antara pekerja dan pengusaha. Apabila kedua belah pihak telah sepakat 

atas suatu upah, sedangkan upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya 

terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati, atau dengan pekerjaan 

yang telah disepakati untuk dikerjakan antara paengusaha dan buruh. Jadi 

penetapan besarnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja 

tergantung kepada kesepakatan yang telah telah dibuat sebelumnya antara 

pengusaha kepada pekerja tergantung kepada kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan 

ketidak adilan dalam pembaerian upah.
6
 

Koperasi Karyawan “Melati” Universitas Muhamadiyah Malang 

merupakan salah satu unit Usaha yang ada di lembaga dan beranggotakan 

Dosen dan Karyawan Universitas Muhamadiyah Malang.
7
 Salah satu 

sistem kerja dari Kopkar Melati tersebut adalah merekrut para pekerja 

termasuk Cleaning Service. Universitas Muhamadiyah Malang membagi 3 

kampus dan masing-masing kampus memiliki jumlah pekerja Cleaning 

                                                           
6
 Toto Tasmara, 1995, Etos Kerja Pribadi Muslim, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm, 55-66 

7
 Kopkar Melati UMM, kopkar.umm.ac.id, Profil Tentang Kopkar Melati Universitas 

Muhamadiyah Malang, Diakses 23 Februari 2017. 
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Service. Selain di kampus terdapat Rumah Sakit dan SPBU dimana 

terdapat juga Cleaning Service yang bekerja di dalamnya. Semua pekerja 

Cleaning Service tersebut berada pada naungan dan tanggung jawab 

Koperasi Karyawan Melati. Pekerja Cleaning Service ini menganut sistem 

upah yang dibayarkan setiap bulan nya yaitu Rp.900.000 perorang. Selain 

gaji atau upah pokok yang diberikan, masing-masing pekerja Cleaning 

Service juga memperoleh Bonus uang lembur dan THR pada setiap tahun 

nya. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 

Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 

2017 tertanggal 18 November 2016 adalah sebanyak Rp.2.272.167,50. 
8
 

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang dimaksud diatas meliputi Gaji 

Pokok + Tunjangan Tetap. Pada pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) komponen 

upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
9
 Apabila 

merujuk ke pasal 94 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok 

dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam 

komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya 

harus sebesar 75% dari jumlah Upah Minimum.
10

 

Waktu kerja dari pekerja Cleaning Service Kopkar Melati 

Universitas Muhamadiyah Malang ini 8 (delapan)  jam dengan hari kerja 6 

                                                           
8
 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 tahun 2016 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota 
9
 Pasal 94 Undang-Undang  No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

10
   Kompasiana, Pengertian Upah Minimum, diakses dari: www.kompasiana.com , 

Diakses 15 Maret 2017 

http://www.kompasiana.com/
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(enam)  hari dalam 1 (satu) minggu , Jika ditinjau dari Undang-Undang  

Ketenagakerjaan maka Koperasi Karyawan Melati melakukan pelanggaran 

dalam sistem pemberian upah kepada karyawan atau pekerja Cleaning 

Service karena tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pada 

Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan menyebutkan “Untuk mewujudkan penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 

yang melindungi pekerja/buruh.  
11

 

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang 

Pengkoperasian menyebutkan bahwa “Sisa hasil usaha setelah dikurangi 

dana cadangan, dibagikan kepada anggota dengan Koperasi, serta 

digunakan untuk pendidikan Pengkoperasian dan keperluan lain dari 

Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota “.
12

 Jika melihat dan 

menelaah isi pasal diatas sistem pengupahan koperasi bagi para pekerja 

Cleaning Service disesuaikan dari  hasil Rapat Anggota. Besar upah yang 

diberikan oleh Kopkar Melati untuk para pekerja Cleaning Service telah 

ditentukan dari hasil rapat anggota sesuai dengan peraturan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Pengkoperasian. Dalam hal ini kopkar 

melati menentukan besar gaji sesuai dengan hasil dan manfaat yang 

diperoleh Kopkar Melati dari hasil kerja para pekerja Cleaning Service. 

Pada permasalahan ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem 

                                                           
11

 Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang  No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
12

 Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 25 tahun 1995 tentang Pengkoperasian 
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penggajian yang diberikan kepada pekerja Cleaning Service melanggar 

ketentuan UMK. Koperasi tidak bisa disamakan dengan perusahaan profit. 

Kopkar Melati memiliki aturan khusus dalam menetapkan besar gaji yang 

akan diterima oleh pekerja Cleaning Service. Koperasi merupakan 

perusahaan non profit yang bertujuan mewujudkan perubahan pada 

individu atau komunitas. Organisasi non profit menjadikan sumber daya 

manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas 

organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia. Berbeda 

dengan perusahaan  profit, sedangkan Perusahaan Profit adalah Suatu 

proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan bersama yakni untuk menghasilkan laba. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang 

Kesesuaian pemberian upah untuk para pekerja Cleaning Service Kopkar 

“Melati” Universitas Muhamadiyah Malang ditinjau dari Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota. Dan dalam hal ini penulis memfokuskan kepada 

bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum para pekerja 

Cleaning Service dalam Kopkar “Melati” ini apakah Kopkar sudah 

memberikan upah yang layak kepada karyawan sesuai dengan aturan yang 

tercantum di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tmur Tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan juga mengenai apakah dalam memberikan 

upah kepada pekerja Cleaning Service  terdapat kendala-kendala yang 

dialami oleh Kopkar “Melati” Universitas Muhamdiyah Malang.  
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian 

Upah Minimum Pekerja Di Tinjau Dari Pedoman Penetapan Upah 

Minimum” (Studi Pemberian Upah Bagi Pekerja Cleaning Service 

Kopkar “Melati” UMM). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja Cleaning 

Service Kopkar “Melati” Universitas Muhamadiyah Malang Di 

Tinjau dari Pedoman Pengupahan Minimum di Jawa Timur dan 

Kota Malang?  

2. Bagaimanakah solusi yang dilakukan Kopkar “Melati” dalam 

menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengupahan   bagi 

pekerja Cleaning Service Kopkar “Melati” Universitas 

Muhamadiyah Malang sehingga selaras dengan Pedoman 

Pengupahan Minimum Provinsi dan Kota? 

C. Tujuan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja 

Cleaning Service Kopkar “Melati” Universitas Muhamadiyah 

Malang Di Tinjau dari Pedoman Pengupahan Minimum di Jawa 

Timur dan Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Kopkar “Melati”  dalam 

menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengupahan   bagi 
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pekerja Cleaning Service Kopkar “Melati” Universitas 

Muhamadiyah Malang sehingga selaras dengan Pedoman 

Pengupahan Minimum Provinsi dan Kota. 

D. Manfaat 

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis 

terangkan diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan hukum 

dalam masyarakat khususnya ketenagakerjaan yang kaitannya 

dengan pengupahan kepada pekerja/buruh. 

b. Sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan dikemudian hari 

untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pekerja/buruh 

Dapat memberikan solusi tentang apa yang selayaknya para 

pekerja/buruh mendapatkan atau upah yang akan diterima dari 

pengusaha. 

b. Bagi Pengusaha 

Dapat bermanfaat untuk para pengusaha yang telah memberikan upah 

kepada para pekerja/buruh dengan batas-batas yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
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c. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan serta 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam lingkungan 

ketenagakerjaan. 

E. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan keilmuan Hukum Perdata atau Bisnis khususnya dalam 

bidang Hukum Ketenagakerjaan yang kaitannya dengan pengupahan 

kepada pekerja/buruh. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian atau penulisan ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan 

fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (probelm-

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

(probelm-solution). Dalam hal ini penulis mengambil objek permasalahan 

yaitu Kopkar “Melati” Universitas Muhamadiyah Malang diamana penulis 

meneliti tentang penetapan sistem pengupahannya apakah sudah sesuai 

dengan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan kendala-kendala apa 

yang dialami oleh Kopkar “Melati” pada saat memberikan upah kepada 
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pekerjanya yaitu Cleaning Service. Untuk dapat memudahkan penulis 

mencari data dan menganalisis permasalahan ini, penulis juga mencari dan 

meneliti data dari beberapa orang yang termasuk anggota dan pekerja 

Kopkar “Melati” yaitu Bapak Aziz selaku sekretaris Kopkar dan 

koordinator unit kebersihan RS, UUM, dan Kampus 3 dalam hal ini 

penulis melakukan interview untuk mengetahui penetapan sistem 

pengupahan pekerja Cleaning Service. Selanjutnya untuk mendapatkan 

data primer yaitu seperti Take contract MOU/Perjanjian Kontrak dan slip 

gaji penulis menemui anggota koperasi yang lain yaitu Ibu Rofiatul selaku 

karyawan Kopkar “Melati” untuk dapat mengetahui bagaimanakah sistem 

perjanjian dan rincian dari gaji yang diberikan kepada pekerja Cleaning 

Service. Selain itu, penulis juga melakukan interview kepada beberapa 

pekerja Cleaning Service terkait keluhan-keluhan sistem kerja maupun 

penetapan upah yang diberikan Kopkar “Melati” kepada para pekerja 

Cleaning Service nya. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Sumber Data Primer adalah jenis data primer yang langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses 

interview atau wawancara atau observasi pada tempat yang diteliti. 

Data utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan 

wawancara kepada pengurus Kopkar Melati dan juga para pekerja 

Cleaning Service Universitas Muhamadiyah Malang. 
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b) Bahan Data Sekunder  

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan 

melalui bahan-bahan literature yaitu Buku-buku Undang-

Undang dan Peraturan-peraturan, Studi Dokumentasi melalui 

dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara 

mencatat atau meringkas dokumen-dokumen serta penelusuran 

situs-situs internet yang berhubungan. 

c) Bahan Non Hukum  

Bahan Non Hukum adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black‟s Law Dictionary, dan 

lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, 

dialog atau diskusi dengan pihak terkait dan diangap mengetahui 

banyak mengenai permasalahan dalam penelitian yakni mengenai 

Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemberian Upah Bagi Para 

Pekerja Cleaning Service Universitas Muhamadiyah Malang 

Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-

Undang Pengkoperasian. 
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b) Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek lokasi yaitu Koperasi Karyawan “Melati” penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu penetapan 

sistem pengupahan bagi pekerja Cleaning Service  apakah Kopkar 

„Melati” sudah memberikan upah/gaji yang layak kepada pekerja 

Cleaning Service jika memang sudah layak apakah upah yang 

diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) Malang sesuai dengan Peraturan Gubernur 

No 68 tahun 2015. 

c) Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak terkait 

dalam hal ini Kopkar “Melati” Universitas Muhamadiyah Malang, 

serta ditambah dengan penulusuran perundang-undangan dalam hal 

berkenaan dengan proses penelitian ini. 

d) Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai litelatur atau buku-buku ataupun jurnal. 

e) Internet 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

melalui internet atau website untuk melengkapi bahan baku 

lainnya. 
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G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara  

sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menuraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini 

diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk 

memudahkan penulisan penelitian. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pembahasan dari permasalahan yang diangkat. 

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tinjauan yuridis 

sosiologis tentang Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Pekerja Di 

Tinjau Dari Pedoman Penetapan Upah Minimum. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan 

kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian serta saran-saran 

yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti. 

 


