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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Ketenagakerjaan 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. “Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat. 

Undnag-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

telah memutuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala 

hal yang berhubungan kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur 

dalam Undnag-Undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berkaitan dengan pekerja/buruh. Buruh, pekerja, worker, laborer, 

tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang 

menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan 

berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada 

pemberi kerja atau Pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, 

Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama namun dalam 

kultur Indonesia buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, 

kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan 

Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan 
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cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot, otak dalam 

melakukan kerja akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini 

sama mempunyai arti satu yaitu  Pekerja. Hal ini terutama merujuk 

pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk 

seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Menurut Undang-

Undang No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah imbalan dalam bentuk lain.13  

Menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo, mengenai arti 

tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, 

termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup 

bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada 

kesempatan kerja.14 

Menurut Aris Ananta dan Tjiptoherjanto, Tenaga kerja dapat 

diartikan sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial 

dapat menghasilkan barang dan jasa. Atau dengan kata lain, tenaga 

kerja dapat diartikan bagian dari penduduk yang dapat menghasilkan 

barang dan jasa apabila ada permintaan terhadap barang dan jasa 

tersebut. Dalam pengertian tersebut, yang termasuk ke dalam 

golongan tenaga kerja adalah semua orang yang telah bisa atau ikut 

                                                           
13 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

14 Sumitro Djojohadikusumo, 1987, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan 
Perkembangan, Jakarta:LP3ES, hlm, 34. 
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serta dalam menciptakan barang maupun jasa baik di dalam 

perusahaan maupun perorangan.15 

Menurut Lalu Husni, Tenaga Kerja yang sudah bekerja yang 

dapat disebut pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang sekarang 

disandingkan muncul karena dalam Undang-Undang yang lahir 

sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. 

Munculnya istilah buruh/pekerja yang disajajarkan disebabkan selama 

pemerintah menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah 

pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga 

menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak 

majikan. Karena itulah pada era Orde Baru istilah Serikat Buruh 

diganti dengan istilah Serikat Pekerja. Serikat Pekerja pada saat itu 

sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh untuk 

membentukorganisasi/serikat serta tidak respons terhadap aspirasi 

buruh. Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Buruh/Pekerja dibahas 

terjadi perdebatan yang panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah 

menghendaki istilah pekerja sementara dari kalangan buruh/pekerja 

menghendaki istilah buruh karena trauma pada masa lalu dengan 

istilah pekerja yang melekat pada istilah pekerja. Pada saat itu serikat 

                                                           
15 Aris Ananta, 1990, Liberalisasi Ekspordan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran 

Awal, Pusat Lembaga Demografi, FE, UI 
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pekerja dikendalikan untuk kepentingan pemerintah, akhirnya 

ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.16 

2. Tinjauan Tentang Hak, Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak merupakan sesuatu 

yang harus diterima oleh seseorang tanpa ada suatu persyaratan yang 

harus dipenuhi sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan untuk 

dipertahankan dan demikian seutuhnya, karena dengan memperoleh 

hak maka dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

seseorang dan keluarganya. 

Oleh karena itu, setelah melakukan pekerjaan secara gigih yang 

menyita tenaga dan pikiran maka pekerja/buruh berhak mendapatkan 

imbalan berupa upah. Meskipun kadang kala upah tersebut tidak 

mencukupi kebutuhan namun tugas tetap harus dikerjakan sebagai 

konsekuensi seorang pekerja/buruh yang mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

2.1 Hak Pekerja/Buruh 

Beberapa macam hak  pekerja di dalam melaksanakan hubungan 

kerja yang harus diberikan, antara lain sebagai berikut:17 

a. Hak Menerima Upah 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dinyatakan atau 
                                                           
16 Lalu Husni, 2009, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 31. 

17
 Soedarjadi, 2009, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, hlm, 33 
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dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 

persetujuan, yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan pekerja. Dengan demikian upah 

oleh seorang pekerja/buruh merupakan suatu hasil kerja yang 

telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang diperintahkan 

kepadanya berupa barang-barang hasil produksi atau prestasi 

jasa yang dikerjakan.18 

b. Hak Cuti Tahunan dan Sakit 

Cuti tahunan dapat diperoleh tenaga kerja pria 

maupun wanita yang telah mempunyai masa kerja selama 12 

bulan secara terus-menerus sebanyak 12 hari. 

Pertimbangannya bahwa setiap bulan pekerja berhak cuti 

selama 1 hari dengan mendapatkan upah penuh. Untuk cuti 

tahunan harus ada permintaan dari pekerja sebelum 

pelaksanaan cuti diberikan. Peraturan yang bersangkutan. 

Adapun untuk kondisi pekerja/buruh yang sedang 

sakit maka tetap mendapat upah sepanjang ada keterangan 

dokter sebagai seseorang yang berwenang memberikan 

keterangan tentang keadaan pekerja/buruh. Penerimaan upah 

sampai kurang lebih dalam waktu satu tahun tetapi dengan 

                                                           
18

 Ibid, hlm, 34. 
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penerimaan tidak penuh yang berdasarkan Undang-Undang 

No.13 tahun 2003 Pasal 93 ayat 3, diatur sebagai berikut:19 

a) Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. 

b) Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. 

c) Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah. 

d) Untuk bulan selanjutnya dibayarkan 25% dari upah 

sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha. 

e) Pekerja/buruh tidak melaksanakan pekerjaan karena 

menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh 

agamanya. 

c. Hak Mendapatkan Upah Walaupun Tidak Bekerja 

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketengakerjaan telah diatur mengenai cara 

pelaksanaan pemberian upah pada pekerja/buruh baik yang 

melaksanakan pekerjaan sesuatu hal. Sementara di dalam 

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Pengupahan, 

upah hanya diberikan pada pekerja/buruh yang melakukan 

pekerjaan sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan asas 

no work no pay (upah tidak dibayarkan apabila buruh tidak 

bekerja), tetapi karena perkembangan zaman lebih lanjut ada 

beberapa pengecualian, yaitu bahwa upah tetap dibayarkan 

apabila: 

                                                           
19

 Ibid, hlm, 39. 
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1) Pekerja/buruh melaksanakan tugas yang 

diperintahkan oleh organisasi atasannya untuk 

menjalankan tugas di luar perusahaan dengan 

mendapatkan upah penuh. 

2) Pekerja/buruh menjalankan perintah negara 

sepanjang oleh pemerintah tidak diberikan 

honorarium  namun apabila diberikan tetapi kurang 

dari penerimaan yang biasa diterima maka selisih 

kekurangan harus dibayar oleh pengusaha. 

3) Pekerja/buruh melaksanakan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pengusaha. 

4) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang 

telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak 

memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun kelalaian yang seharusnyadapat 

dihindarioleh pengusaha.20 

d. Hak Mendapatkan Tambahan Upah 

Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

pekerja/buruh karena dengan penerimaan upah akan dapat 

memenuhi kebutuhan pekerja beserta keluarganya. Oleh sebab 

itu, dalam pemberian upah harus dibayarkan sesuai dengan hasil 

                                                           
20

 Ibid 
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pekerjaan atau sesuai dengan jumlah hari/waktu kerja dengan 

suatu ketepatan waktu pembayaran. 

e. Hak Memperoleh Jaminan Sosial 

Tenaga kerja di dalam melaksanakan pekerjaan perlu 

sesuatu kondisi yang aman, tenang, dan berkesinambungan serta 

tidak memikirkan hal-hal lain sehingga barang yang dihasilkan 

menjadi optimal. Kondisi demikian dapat tercapai apabila 

pengusaha ikut membantu kegiatan yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh dalam upaya mendapatkan jaminan sosial, antara 

lain berupa:21 

1) Koperasi Karyawan 

2) Pelayanan Keluarga Berencana 

3) Kepersetaan Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

Rincian iuran program jaminan sosial tenaga kerja 

sebagai berikut: 

a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tanggungan 

pengusaha 0,24%-1,74% dari upah sebulan. 

b) Jaminan Kematian (JK) tanggungan pengusaha 

0,30% dari upah sebulan. 

                                                           
21

 Ibid 
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c) Jaminan Hari Tua (JHT) tanggungan pengusaha 

sebesar 3,70% dan pekerja 2% dari upah 

sebulan. 

d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

tanggungan pengusaha sebesar 3% untuk 

pekerja lajang sedang untuk pekerja yang telah 

berkeluarga sebesar 6% dari upah sebulan 

dengan perhitungan paling tinggi upah sebulan 

Rp.1.000.000.22 

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dalam rangka memberikan perlindungan 

pada pekerja/buruh apabila tertimpa suatu musibah yang 

dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya 

penghasilan yang biasa diterima baik seluruhnya maupun 

sebagian karena adanya suatu kejadian antara lain 

sebagai berikut: 

1) Suatu bentuk santunan yang diberikan pada 

pekerja/buruh akibat tertimpa kecelakaan kerja 

yang terjadi di dalam lokasi kerja atau di luar 

tempat kerja namun masih dalam lingkup 

hubungan kerja. Hal ini dilihat/dilakukan sejak 

                                                           
22

 Ibid, hlm, 45. 
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saat mulai berangkat dari rumah sampai menuju 

tempat kerja yang biasa dilalui setiap hari. 

2) Jaminan Kematian 

Merupakan jaminan santunan yang 

dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari 

peserta yang meninggal dunia bukan karena 

kecelakaan kerja.23 

3) Jaminan Hari Tua  

Berupa santunan yang dibayarkan pada 

pekerja/buruh yang telah mencapai umur 

tertentu sebesar iuran yang terkumpul ditambah 

dengan asil pengembangannya apabila tenaga 

kerja: 

a) Mencapai umur 55 tahun, meninggal dunia, 

atau mengalami cacat total tetap. 

b) Mengalami PHK setelah menjadi peserta 

sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa 

tunggu 6 bulan. 

c) Pergi keluar negeri dan tidak kembali lagi, 

atau menajdi PNS/TNI/Polri. 

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan24 

                                                           
23

 Ibid, hlm,48. 
24

 Ibid, hlm, 49. 



25 
 

Suatu jaminan yang diberikan kepada tenaga 

kerja atau suami atau istri yang sah dan anak 

dari tenaga kerja sebanyak-banyaknya tiga 

orang. Jaminan ini meliputi pelayanan 

peningkatan kesehatan, pencegahan dan 

penyembuhan penyakit, serta pemulihan 

kesehatan, antara lain berupa: 

a) Pelayanan medis, rawat jalan tingkat 

pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat 

inap pemeriksaan kehamilan, dan biaya 

persalinan. 

b) Pelayanan khusus untuk penggantian biaya 

kacamata, alat bantu dengar, dan alat gangi 

gigi, tangan, dan kaki. 

f. Hak Mendapatkan Perlindungan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Dalam pelaksanaan hubungan kerja, seorang pekerja bisa 

berada di tempat kerja terbuka, tertutup, ruang ber-AC, atau di 

lingkungan sekitar mesin-mesin produksi. Misalnya, di pabrik 

tekstil dengan suara mesin25 yang sangat keras dan dapat 

                                                           
25

 Ibid, hlm, 49. 
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menggangu pendengaran, malah kalau sudah parah dapat merusak 

kesehatan telinga.26 

g. Hak Mendapatkan Perlindungan atas Kekayaan 

Agar tetap tumbuh dan berkembang, serikat pekerja perlu 

sarana dan prasarana berupa komputer, mesin teknik, dan 

perlengkapan lain yang dpaat menjamin kegiatan-kegiatan, serta 

kantor tersendiri sebagai27 sarana berkumpulnya anggota dalam 

menyampaikan aspirasi dan musyawarah-musyawarah untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut. 

Adapun aset dan kekayaan tersebut didapat fari iuran 

anggota, sumbangan pengusaha, dan bisa juga dari pemerintah. 

Bagi organisasi serikat pekerja tidak begitu sulit untuk 

mendapatkannya, tetapi yang juga penting adalah pemberian 

perlindungan pada kekayaan yang telah tersedia tersebut. 

h. Hak Menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Pekerja/buruh di Indonesia dalam merayakan hari raya 

keagamaan jatu pada hari dan tanggal berbeda. 04/Men/1994 

tanggal 16 September 1994, pekerja/buruh berhak atas tunjangan 

hari raya sebesar 1 bulan gaji bagi yang mempunyai masa kerja 1 

tahun berturut-turut, sementara bagi yang masih mempunyai masa 

kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional.28 

 
                                                           
26

 Ibid, hlm,50. 
27

 Ibid, hlm, 51. 
28

 Ibid, hlm,52. 
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i. Hak Membentuk Organisasi Serikat Pekerja 

Bahwa kemerdekaan berorganisasi pekerja untuk 

berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun 

tertulis, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta 

mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak 

bagi setiap pekerja/buruh termasuk dalam membentuk organisasi 

serikat pekerja bebas, mandiri, dan demokratis untuk 

memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan pekerja. 

Berdasarkan Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 

yang meratifikasi konvensi ILO No.87 tentang kebebasan 

berserikat dan perlindungan hak berorganisasi menyatakan bahwa 

paar pekerja tanpa pembedaan apapun dapat mendirikan 

organisasi serikat pekerja atas pilihannya sendiri tanpa ada 

campur tangan dari pihak luar. Ketentuan lebih lanjut 

menyebutkan bahwa sebanyak 10 orang atau lebih pekerja dapat 

membentuk organisasi serikat pekerja di perusahaan dengan 

dilampiri anggaran dasar dang anggaran rumah tangga serta 

susunan pengurus dan didaftarkan pada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan.29 

j. Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat 

Bahwa keberadaan organisasi serikat pekerja, federasi, 

dan konsederasi yang sudah terdaftar harus dapat memberi 

                                                           
29

 Ibid, hlm,54. 
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manfaat bagi anggotanya terutama dalam rangka memberikan 

perlindungan ketika manyalurkan aspirasi anggota lewat tulisan-

tulisan dan rapat /seminar yang diselenggarakan oleh 

pengusaha/organisasi pengusaha. 

k. Hak Mengajukan Tuntutan dan Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar dan aman serta 

tidak ada masalah-masalah yang mengganggu aktivitas keja 

manakala para pihak merasa senang dan diuntungkan. Apabila 

peran organisasi serikat pekerja yang berada di perusahaan dapat 

berfungsi dengan baik maka perusahaan ikut mendukung. Oleh 

karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak 

sehingga mendorong kegairahan kerja dan peningkatan 

produktivitas. 

Bagi pekerja/buruh yang mengalami suatu perselisihan 

hak, kepentingan, dan pemusatan hubungan30 kerja mempunyai 

hak untuk mengadakan tuntutan sesuai dengan aturan dalam 

undang-undang yang berlaku. 

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengganti 

aturan-aturan terdahulu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-

                                                           
30

 Ibid, hlm, 58. 
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Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

Kerja di Perusahaan Swasta memberikan angin segar pada para 

pelaku proses produksi (pekerja, pengusaha, dan pemerintah). Hal 

ini karena cara penyelesaiannya lebih sederhana, cepat, 

mempunyai kekuatan hukum pasti, tidak berbelit-belit, serta 

mengikat para pihak.31 

l. Hak Mogok Kerja 

Mogok kerja biasanya dilakukan oleh para pekerja/buruh 

secara kolektif disebabkan periundingan tidak mencapai 

kesepakatan sehingga menemui jalan buntu dan pengusaha sudah 

tidak mau diajak berunding lagi. Untuk itu, jalan yang dianggap 

terbaik oleh pekerja/buruh agar tuntutannya dapat terpenuhi oleh 

pengusaha yaitu melakukan mogok kerja yang dilakukan dengan 

meneriakan serta tidak melakukan aktivitas pekerjaan. 

Untuk kegiatan mogok kerja telah diatur dalam Undang-

Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh 

yang dilakukan secara sah, 32tertib, dan damai sebagai akibat 

gagalnya perundingan. 

Beberapa macam pengertian mogok kerja menurut Drs. 

WR. Sitanggang, dalam bukunya The right To Strike and Out 

(Hak Mogok dan Penutupan Perusahaan) yaitu antara lain:  

                                                           
31

 Ibid, hlm, 59. 
32

 Ibid, hlm, 61. 
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1) Slow Down 

Suatu bentuk pemogokan yang tidak kentara dimana 

proses produktivitasnya masih berjalan tetapi 

diperlambat, meskipun demikian pekerja masih 

berfungsi tetapi mulai memperlihatkan sikap frustasi 

untuk memberi tekanan berarti bagi pengusaha. 

Pekerja masih mempunyai rasa hormat yang tinggi 

terhadap pengusaha namun dukungan moril mulai 

luntur. 

2) Economic Strike 

Suatu pemogokan yang pada hakikatnya 

memaksakan tuntutan untuk kenaikan upah. Hal ini 

sering dilakukan oleh serikat pekerja Indonesia 

untuk melakukan tuntutan kenaikan upah berkala 

tahunan karena adanya kebijakan pemerintah, 

misalnya dikeluarkannya keputusan pemberlakuan 

upah minimum. 

3) Sympathetic Strike 

Suatu pemogokan terjadi di mana pekerja 

menghentikan pekerjaannya sebagai protes terhadap 

kondisi perusahaan atau juga merupakan dukungan 
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terhadap serikat pekerja lain yang sedang melakukan 

pemogokan di perusahaan.33 

4) Flash Stike of Quickie 

Bentuk pemogokan seperti ini termasuk pemogokan 

liar karena tanpa musyawarah dan kompromi  

dengan pemimpin serikat pekerja setempat. 

5) Sit Down Strike 

Pekerja/buruh tetap di tempat kerjanya masing-

masing, namun tidak melakukan pekerjaan, hanya 

duduk-duduk.34 

2.2 Kewajiban Pekerja 

a. Melaksanakan Pekerjaan Dengan Baik 

Pekerja sebagai partner pengusaha dalam 

pengembangan usaha dituntut memiliki suatu dedikasi dan 

dibebankan kepadanya. Hal ini tidak bisa lepas dari tingkah 

laku dan moral seorang pekerja/buruh.35 

b. Keputusan Pada Aturan Perusahaan  

Di dalam suatu perusahaan biasanya ada suatu aturan 

secara intern yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan tersebut 

                                                           
33

 Ibid 
34 Ibid, hlm, 62. 
35

 Ibid, hlm, 64. 
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diharapkan akan dipatuhi dan ditaati sehingga tidak timbul 

masalah, misalnya ketidaktahuan akan adanya aturan.36 

c. Menciptakan Ketenangan Kerja 

Terwujudnya ketenangan kerja di suatu lingkungan  

perusahaan merupakan dambaan bagi seorang pengusaha. Hal 

ini merupakan salah satu indikator keberhasilan bahwa 

hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat 

terjalin dengan harmonis sehingga dapat menimbulkan rasa 

percaya diri dan tanggung jawab dari pekerja untuk 

menghasilkan barang-barang yang berkualitas.37 

2.3 Hak Pengusaha  

Maju mundurnya suatu perusahaan juga sangat tergantung 

dari seorang pengusaha untuk bagaimana mengelola suatu bisnis 

perusahaan. Dibutuhkan suatu pemikiran yang tanggap situasi 

dan cekatan dalam mengarahkan pekerja/buruh untuk bekerja 

dengan baik berdasarkan suatu pengalaman dan pendekatan  

yang bijaksana.38 

a. Mendapatkan Hasil Produksi yang Lebih Baik 

Perusahaan dapat berkembang dengan baik manakala 

dapat mempertahankan hasil produksi yang berkualitas 
                                                           
36

 Ibid, hlm, 65. 
37

 Ibid, hlm, 66. 
38

 Ibid 
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minimal sama dengan barang-barang yang telah terjual 

lebih dulu. Akan tetapi, mengingat kewenangan sepenuhnya 

yang berada di pihak pengusaha selaku pemilik modal maka 

hasil akhir tetap bertumpu pada kehendak pengusaha. 

Dengan demikian, hak untuk memberikan perintah terhadap 

pekerja/buruh tetap berada sepenuhnya pada pengusaha 

sebagai pengambil keputusan (decision maker).39 

b. Memberikan Perintah Yang Layak 

Perintah yang akan diberikan kepada pekerja/buruh 

hendaknya dilakukan dengan cara santun dan benar. Hal ini 

perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi ekonomi yang 

serba sulit dan kebutuhan yang serba kurang dapat 

memngaruhi temperamen sesorang yang apabila tidak 

disikapi secara bijak dan baik maka dapat memicu 

permasalahan. 

Oleh karena itu, suatu perintah yang dapat 

menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan tugas yang 

diberikan perlu dihindari. 
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c. Menempatkan dan Memindahkan Pada Posisi yang 

Diinginkan 

Menerima seseorang untuk bekerja sebagai karyawan 

merupakan hak sepenuhnya dari pengusaha40 dengan 

persyaratan dan kriteria yang ditentukan. Seseorang dapat 

diterima sebagai karyawan dengan harapan dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan benar dan baik sesuai 

dengan apa yang telah diprogramkan perusahaan. Akan 

tetapi, di dalam kenyataan tentu ada pekerja/buruh yang 

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, malah 

sering melakukan kesalahan. Hal ini bisa disebabkan karena 

sumber daya manusia yang kurang memadai atau faktor 

lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung, misalnya dari 

teman lingkungan kerja yang tidak disenangi. 

d. Hak Penolakan Atas Tuntutan Pekerja 

Pada dasarnya suatu tuntutan merupakan keinginan 

dari seseorang atau kelompok tertentu yang 

mengharapkan agar ide dan pendapatnya disetujui oleh 

pihak lain dengan suatu harapan materi pokok yang telah 

disampaikan dapat dipenuhi sehingga dapat bermanfaat 

bagi mereka.41 

 

                                                           
40

 Ibid 
41

 Ibid, hlm, 68. 



35 
 

2.4 Kewajiban Pengusaha 

a. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

Setiap pengusaha atau pemimpin perusahaan harus 

melaporkan mengenai ketenagakerjaan di perusahaan yang 

dikelolanya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 

hari  setelah didirikan, menjalankan kembali, atau 

memindahkan perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan. Laporan tersebut harus memuat 

keterangan sebagai berikut: 

1) Identitas Perusahan. 

2) Data dan Jumlah tenaga kerja. 

3) Hubungan Kerja. 

4) Perlindungan tenaga kerja 

5) Pelatihan tenaga kerja.42 

b. Menyediakan Pekerjaan 

Perat utama seorang pekerja/buruh dalam menghasilkan 

barang dan jasa adalah mengasilkan hasil pertaniab, 

makanan/minuman, baju, dan lain sebagainya. Barang/jasa 

tersebut tercipta melalui usaha yang dilakukan bersama-

sama atau sendiri. Secara bersama berarti pemilik modal 
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yang menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat 

usaha, bahan-bahan untuk diproduksi, dan alat-alat untuk 

memperoduksi sehingga dengan penyediaan tersebut maka 

pekerja dapat bekerja secara terus menerus dan 

berkesinambungan.43 

c. Memberikan Upah Yang Layak 

Upah yang diberikan pada seorang pekerja/buruh 

diharapkan dapat untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan 

hidup yang diperlukan. Bedasarkan hasil yang diberikan 

pekerja maka perlu adanya suatu pertimbangan-

pertimbangan yang harus diperhatikan tentang bagaimana 

upah seharusnya diberikan, apakah layak atau tidak 

terhadap prestasi kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh 

untuk mendapatkannya upah. Hal ini tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain: 

1) Tingkat produktivitasnya seseorang 

Dengan kerajinan dan hasil yang diperoleh 

maksimal serta mempengaruhi standar yang telah 

dibabukan oleh perusahaan maka dapat dijadikan 

pertimbangan bahwa upah cenderung diberikan lebih 

tinggi. 
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2) Kemampuan untuk menghasilkan barang/jasa. 

Apabila hasilnya bagus, tidak banyak cacat/rusak 

maka upah yang didapat akan lebih tinggi dari pada 

jika hasilnya kurang baik. 

3) Loyalitas pada pimpinan. 

Apabila loyalitas tinggi, segala peritah tidak selalu 

dibantah, hal ini dapat menjadi penilaian tersendiri 

bagi pimpinan untuk diberikan upah yang lebih 

baik44. 

d. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh
45

 

Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang dapat 

terlaksana apabila pekerja/buruh dapat hidup dengan 

tenteram dan bahagia. Kesejahteraan dapat tercapai apabila 

kebutuhan rohani dan jasmani dapat tercukupi. Peran 

pengusaha sangat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan pekerja/buruh, minimal dengan suatu 

kebijakan menaikkan upah apabila kondisi perusahaan 

memungkinkan dan terus berkembang agar penerimaan 

pekerja bertambah. 

e. Melaporkan Kejadian Kecelakaan Kerja 

Apabila terjadi kecelakaan kerja maka pengusaha wajib 

memberikan pertolongan dan membiayai terlebih dahulu 
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seluruh biaya pengobatan dan perawatan kepada 

pekerja/buruh di rumah sakit. Setelah itu, pengusaha 

melaporkan kejadian tersebut kepada kantor tenaga kerja 

setempat sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan, paling lambat 2x24 jam terhitung sejak 

terjadinya kecelakaan kerja dengan mengisi formulir 

jamsostek nomor 3 dari PT Jamsostek. 

f. Memberikan Uang Pesangon 

Pada dasarnya seorang pekerja/buruh ingin bekerja 

untuk selama-lamanya karena dengan bekerja akan 

mendapatkan upah utnuk memenuhi kebutuhan hidup 

dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, keinginan tersebut 

belum tentu terlaksananya karena banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kelanggengan dalam melaksanakan 

hubungan kerja. 

Sebagai dasar dalam perhitungan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja sesuai aturan dalam UU No.13/2003 pasal 

156 ayat 1 maka pengusaha wajib memberikan uang 

pasongan, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti 

hak yang seharusnya diterima.46 
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3. Tinjauan Tentang Upah 

A. Pengertian Upah 

Secara alamiah, manusia akan terdorong untuk mencurahkan 

tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk 

kelangsungan hidupnya, sementara itu kebutuhan manusia sangat 

beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari 

sesamanya. Oleh karena itu, wajar bila dalam hidup bermasyarakat 

terjadi transaksi dan interaksi pemenuhan kebutuhan itu. 

Disamping kebutuhan akan materi, manusia juga dihadapkan 

pada kebutuhan jasa, disinilah keseimbangan terjadi, sementara 

orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain 

membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam transaksi pertukaran 

pemenuh kebutuhan inilah dikenal adanya upah. 

Upah dalam bahasa Indonesia yang berarti memberikan 

hadiah.47 Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah 

adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan 

dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam 

bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-

                                                           
47 W.J.S Poerwadarminta,1978,  Kamus Umum Bahasa, Semarang:CV. Toha Putra, hlm, 226 
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undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pemberi dan penerima kerja.48 

Sedangkan dalam hukum perburuhan Undang-Undang No 13 

tahun 2003, 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 bayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. 

Penerima upah adalah buruh. Pembayar upah ada dua kemungkinan, 

yaitu pengusaha atau pemberi kerja.49 

B. Upah Dalam Perspektif Para Pihak 

1. Perspektif Pekerja/Buruh 

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi 

pekerja/buruh. Karena nya, upah harus mendapatkan 

perlindungan secara memadai dari pemerintah. Motivasi 

pekerja/buruh dalam bekerja adalah mencapai peningkatan 

kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya adalah upah. 

Dengan demikian, dalam praktik ada pemeo “jika upah 

pekerjanya/buruh kurang sedikit saja pasti ribu, tetapi kalau 

kelebihan diam saja”. Itulah ralitas kondisi pekerja/buruh, apalagi 

jika sudah menyangkut hak upah kerja lembur. Terlepas apakah 
                                                           

48 Veithzal Rivai, 2009, Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen 
Sumber Daya Islam, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 779. 
49 Abdul Rahmad Budiono, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta:PT. Indeks, Cet, Ke-1, Hlm,5. 
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pekerja/buruh itu kerja lembur betulan atau kerja “ngular”. Bagi 

pekerja/buruh nilai serupiah pun sangat berarti dan tidak jarang 

menjadi tuntutan jika masalah itu tidak diselesaikan secara 

proporsional.50 

2. Perspektif Pengusaha 

Perusahaan merupakan suatu organisasi bisnis yang 

bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satu 

tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Perusahaan pada 

kenyataannya tidak hanya menjalankan misi para pemegang 

saham, tetapi juga menyediakan berbagai produk dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat, antara lain menyediakan kesempatan 

kerja bagi pencari kerja dan membantu penerimaan negara 

melalui pajak. Agar perusahaan dapat menjalankan fungsinya 

secara terus-menerus dengan baik, maka perusahaan dituntut 

untuk dapat menjaga dan memelihara kelangsungan usahanya. 

Untuk itu perusahaan sangat bergantung pada faktor internal dan 

eksternal. 

Faktor internal dimaksud adalah sejauh mana pengusaha 

mampu mengelola perusahaannyan dengan baik, yakni mengelola 

sebagai input sumber daya dan memproses sedemikian rupa 

sehingga mampu51 menghasilkan output berupa produk dan jasa 

yang mampu bersaing di pasaran. Salah satu kemampuan penting 
                                                           

50
 Abdul Khakim, 2006, Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 

2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm,3-4. 
51

 Ibid, hlm, 5. 
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adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Faktor eksternal adalah 

iklim yang kondusif  bagi dunia usaha yang harus diciptakan oleh 

pemerintah dan masyarakat. Meskipun penguasa memiliki 

kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan, mustahil 

kegiatan usahanya akan berjalan apabila pemerintah dan 

masyarakat tidak mampu mendukung penciptaan kondisi iklim 

usaha yang kondusif.52 

C. Tinjauan Umum Tentang Upah dan Upah Minimum 

1. Jenis Upah 

Secara yuridis sebenarnya tidak ada pengertian yang jelas 

tentang jenis upah, tetapi jika dicermati dari beberapa ketentuan 

pengupahan, jenis upah dapat dikelompokkan menurut:53 

a. Status perjanjian kerja 

1) Upah tetap 

Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh secara tetap atau biasa disebut gaji. 

Tetapnya gaji ini tidak dipengaruhi oleh apa pun, baik 

atas kerja lembur maupun faktor lainnya. 
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2) Upah tidak tetap 

Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh secara tidak tetap atau 

biasa disebut “upah” saja. Tidak tetapnya upah 

dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas lembur atau 

faktor lain yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Semakin 

banyak kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan, 

maka semakin besar upah yang diterima oleh 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

3) Upah harian 

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh secara perhitungan harian atau 

berdasarkan tingkat kehadiran. Upah ini berlaku untuk 

pekerja harian lepas. 

4) Upah borongan  

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh secara borongan atau 

berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja. 

Biasanya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya bergantung 

cuaca atau kondisi tertentu. 

b. Cara pembayaran 

Cara pembayaran upah secara yuridis wajib diatur 

dalam kesepakatan (perjanjian kerja), peraturan perusahaan, 
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atau perjanjian kerja bersama. Dari pengaturan tersebut 

diketahui bagaimana cara pembayaran upah dilakukan.54 

Berdasarkan praktik di lapangan, cara pembayaran terbagi dua 

macam, yaitu menurut waktu pembayaran dan tempat 

pembayaran, terbagi: 

1) Menurut waktu pembayaran, terbagi: 

a) Upah bulanan 

Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh pada setiap bulan. 

Biasanya pada akhir bulan berjalan atau awal bulan 

berjalan atau awal bulan berikutnya. Jadi, upah 

dibayarkan sebulan sekali. 

b) Upah mingguan 

Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh pada setiap minggu. 

Bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali, jadi 

kembali pada kesepakatan kedua pihak. 

2) Menurut tempat pembayaran, terbagi: 

a) Di kantor perusahaan, yang umumnya disepakati 

secara otomatis oleh para pihak dalam suatu 

perjanjian kerja. 
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b) Di lokasi kerja atau tempat-tempat lain yang 

disepakati berdasarkan pertimbangan kepraktisan 

atau kemudahan kerena tempat kerja yang terpencar-

pencar. 

c. Jangkauan wilayah berlaku 

1) Upah Minimum Provinsi (UMP) 

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh 

kabupaten/kota di suatu provinsi. 

2) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah 

kabupaten/kota.55 

d. Sektor Usaha 

1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 

UMPSP adalah upah minimum yang berlaku secara 

sektoral di seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. 

2) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 

UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara 

sektoral di daerah kabupaten/kota.56 

 

 

 

                                                           
55 Ibid, hlm,15. 
56
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D. Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum 

1. Pengertian Upah Minimum 

Upah pada dasarnya merupakan  sumber utama penghasilan 

seseorang, oleh karena itu, upah harus cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya degan wajar. 

Kewajaran tersebut dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan 

Hidup Minumum atau yang sering disebut Kebutuhan Fisik 

Minimum (KFM). Semua ini merupakan tanggung jawab semua 

masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri untuk 

menjamin kebutuhan hidup minimum setiap pekerja dapat 

terpenuhi melalui pekerjaan yang dia lakukan. 

Menurut Sonny Sumarsono “Upah Minimum merupakan 

upah yang ditetapkan minimum regional, sektor regional maupun 

sub sektoral.” Dalam hal ini upah minimum adalah pokok dan 

tunjangan. Sedangkan Upah Pokok Minimum adalah upah pokok 

yang diatur secara minimal baik regional.57 

Disamping definisi diatas, dalam Sony Sumarsono juga 

mendefinisikan upah minimum sebagai upah permulaan yang 

                                                           
57

 Sonny Sumarsono, 2003, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan 
Ketenagakerjaan, Jogyakarta: Graha Ilmu, hlm, 141. 
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diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal.58 

Dari definisi di atas, terlihat dua unsur penting, yaitu: 

1) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima 

oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. 

2) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

hidup buruh secara minimal yang kebutuhan untuk sandang, 

pangan, dan keperluan rumah tangga.59 

1. Tujuan Penetapan Upah Minimum 

Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau 

instrumen kebijaksanaan yang cocok untuk mencapai 

kepantasan dalam hubungan kerja. Menurut Payaman 

Simanjuntak tujuan penetapan upah minimum adalah: 

1) Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat 

sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, 

sehingga mereka bersedia menerima upah dibawah tingkat 

kelayakan. 

2) Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi 

pekerja oleh pengusaha yang memnafaatkan kondisi pasar 

untuk akumulasi keutungannya 
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3) Sebagai jaring pengaman menjaga tingkat upah karena satu 

dan lain hal jangan turun lagi. 

4) Mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, terutama 

bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan 

dasar pekerja dan keluarganya. 

5) Mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan 

gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya 

manajemen untuk memperoleh kompensasi atas 

peningkatan upah minimu. 

6) Meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. 

7) Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan 

harmonis. 

2. Tinjauan Yuridis  

Upah minimum secara normatif merupakan jaring 

pengaman (safety net) bagi pekerja/buruh yang masih menerima 

upah di bawah ketentuan upah minimum. Kebijakan upah 

minimum dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 

1980-an, merupakan bagian dari poverty alleviation strategy yang 

berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup golongan upah terendah, yang 

bertujuan untuk pemerataan pendapatan dalam mewujudkan 

keadilan sosial. Kebijakan ini kemudian dituangkan ke dalam 
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beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah 

Minimum, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Trans60migrasi Nomor KEP-

226/MEN/2000 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005. Dalam pasal 88 

sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit semakin memperkuat 

pengaturan upah minimum. 

3. Kewenangan Penetapan Upah Minimum 

Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari 

sentralistik ke desentralisasi, maka penguatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang meletakkan kewenangan pelaksanaan pada 

pemrintahan provinsi dan kabupaten/kota diatur sedemikian rupa 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004), berikut beberapa peraturan pelaksanaannya 

Secara Yuridis pelaksanaan kewenangan bidang 

kewenangan bidang ketenagakerjaan di provinsi menurut Pasa 3 

ayat (5) butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
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tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 

Sebagai berikut: 

1) Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja dan 

2) Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah 

minimum. 

Demikian pula dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menegaskan bahwa: 

Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memeprhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan 

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.61 

4. Dasar Pertimbangan Dan Pedoman Penetapan Upah 

Minimum. 

1) Dasar Pertimbangan Penetapan Upah Minimum  

Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan 

beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan 

menurut pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

PER-01/MEN/1999 sebagai berikut:  

a) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan 

mempertimbangkan : 
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1. Kebutuhan hidup minimum (KHM) 

2. Indek harga konsumen (IHK)62 

3. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan 

perusahaan. 

4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu 

dan antar daerah. 

5. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan 

perkapita. 

Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi 

(UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 

(UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 diatas 

juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara 

sektoral.63 

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri 

Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor PER-

17/MEN/VIII/2005 ditegaskan bahwa” 

“Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum 

Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan 

pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi 

yang bersangkutan dengan memepertimbangkan 

                                                           
62

 Ibid, hlm, 42. 
63

 Ibid 



52 
 

produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang 

paling tidak mampu.” 

2) Pedoman Penetapan Upah Minimum 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

PER-01/MEN/1999 dan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 

pedoman penetapan Upah Minimum diatur sebagai 

berikut: 

a) Gubernur menetapkan besaran Upah Minimum 

Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Pasal 

4 ayat (1) Keputusan Menteri tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000). 

b) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus 

lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (Pasal 4 

ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000). 

Keharusan nilai upah Minimum Provinsi tidak 

ditetapkan secara tegas berapa persen, hal ini berarti 

memberikan keleluasaan Dewan Pengupahan 

Kabupaten/Kota dalam merumuskan besaran Upah 

Minimum Kabupaten/Kota.64 
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c) Dalam menetapkan upah tersebut berdasarkan 

usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan 

Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ( Pasal 8 ayat 

(1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000). 

d) Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Dewan Ketenagakerjaan Daerah dalam merumuskan 

usulan dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang 

dipandang yang dipandang perlu (Pasal 8 ayat (2) 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi 

Nomor KEP-226/MEN/2000). 

e) Usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Daerah disampaikan kepada 

Gubernur melalui instansi/lembaga yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

Provinsi (Pasal 8 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-

226/MEN/2000). 

f) Selain Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, Gubernur dapat menetapkan Upah 

Minimum Sektoral Provinsi dan Upah Minimum 

Sektoral Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan 

organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat 



54 
 

buruh (Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-

226/MEN/2000)65. 

g) Besaran Upah Minimum Sektoral (Pasal 5 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999) 

ditetapkan: 

 UMSP harus lebih besar sekurang-kurangnya 

5% (lima persen) 

 UMSK harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% 

(lima persen) dari UMK. 

h) Waktu penetapan upah minimum selambat-

lambatnya dilaksanakan (Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-

226/MEN/2000). 

1. 60 (enam puluh) hari untuk Upah Minimum 

Provinsi, sebelum tanggal pemberlakuan (Pasal 4 

atyat (4) dan 

2. 40 (empat puluh) hari untuk Upah Minimum 

Kabupaten/Kota sebelum tanggal pemberlakuan 

(Pasal 4 ayat (5)) 

i) Peninjauan Upah Minimum Provinsi dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dilakukan 1 (satu) tahun 
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sekali (Pasal 4 ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000).66 

6. Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

“bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat 

dilakukan penagguhan.” 

Mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum 

menurut kepmen tersebut adalah: 

1) Permohonan penagguhan diajukan oleh pengusaha 

kepada gubernur melalui instansi yang membidangi 

ketenagakerjaan provinsi, paling lambat 10 (sepuluh) 

hari sebelum tanggal berlakuknya upah minimum. 

2) Permohonan penagguhan didasarkan atas kesepakatan 

tertulis antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.67 

Laporan keuangan untuk perusahaan berbadan hukum 

harus sudah diaudit oleh akuntan publik. 
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3) Berdasarkan permohonan penagguhan pelaksanaan upah 

minimum oleh pengusaha, apabila diperlukan gubernur 

dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan 

keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. 

4) Bedasarkan permohonan tersebut, gubernur menetapkan 

penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan 

upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan 

dari Dewan Pengupahan Provinsi. 

5) Persetujuan Penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. 

6) Setelah berakhirnya izin penangguhan, pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. 

7) Penolakan atau persetujuan atas permohonan 

penangguhan yang diajukan oleh pengusaha diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 

diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap 

oleh gubernur. Dalam jangka waktu berakhir dan belum 

ada keputusan dari gubernur, maka terhadap permohonan 

penangguhan yang telah memanuhi persyaratan dianggap 

telah disetujui. 

8) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses 

penyelesaian, pengusaha tetap membayar upah sebesar 

upah yang diterima pekerja/buruh. 
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9) Apabila permohonan ditolak gubernur, pengusaha wajib 

membayar upah kepada pekerja/buruh minimal sama 

dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai 

tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.68 

E. Tinjauan Tentang Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan 

kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Teori yang 

mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan 

menurut dua ekstrim. Ekstrim yang pertama didasarkan pada 

ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas. 

Ekstrim yang kedua didasarkan pada teori pertambahan produk 

marjinal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem 

pengupahan pada ekstrim yang pertama umumnya dilaksanakan 

di negara-negara penganut paham komunis, sedangkan sistem 

pengupahan ekstrim keduaumumnya dipergunakan di 

Negaranegara yang digolongkan sebagai kapitalis.69 

Sistem pengupahan di berbagai negara termasuk di Indonesia, 

pada umumnya berada diantara dua ekstrik tersebut. Landasan 

sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD 1945, Pasal 27 

ayat(2) dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial Pancasila. 
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 Ibid, hlm, 50. 
69

 Yenima Reva Sembiring, Analisa Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan 
Ekonomi Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi 
Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2014, hal, 11. 
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Hubungan tersebut didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan 

manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.70 

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah 

diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia umumnya 

didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu :71 

1) Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 

keluarganya;  

2) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;  

3) Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan 

produktivitas kerja. 

Penghasilan atau imbalan yang diterimaseseorang karyawan 

atau pekerja sehubungan dengan pekerjaannya dapat digolongkan 

ke dalam empat bentuk, yaitu : 

1. Upah dan Gaji 

Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya 

mempergunakan gaji pokok didasarkan pada kepangkatan 

dan masa kerja. Selain gaji pokok, biasanya karyawan juga 

menerima berbagai macam tunjangan, masingmasing sebagai 

persentasi dari gaji pokok atau dalam jumlah tertentu seperti 

tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, 
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dan lain-lain. Jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut 

dinamakan gaji kotor. Dari gaji seperti potongan untuk 

danapensiun, asuransi kesehatan, sumbangan wajib, dan lain 

sebagainya. Gaji bersih yang diterima adalah gaji kotor 

dikurangi potongan-potonga tersebut. Jumlah gaji bersih ini 

sering dikenal dengan sebutan take home pay.72 

2. Tunjangan dalam bentuk Natura 

Tunjangan dalam bentuk natura maksudnya ialah 

tunjangan dalam bentuk pemberian barang-barang kebutuhan 

pokok, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. 

Tujuanpemberian tunjangan dalam bentuk ini adalah untuk 

menjamin pengadaan kebutuhan yang paling primer dari 

karyawan dan keluarganya. Biasanyajumlah tunjangan dalam 

bentuk natura ini diberikan sekitar 25% dari gaji kotor 

karyawan. 

3. Fringe Benefits 

Fringe benefits adalah berbagai jenis benefit di luar gaji 

yang diperoleh seseorang sehubungan dengan jabatan dan 

pekerjaannya. Fringe benefits ini dapat berbentuk dana yang 

disisihkan pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, 

upah yang dibayarkan pada hari libur, sakit, cuti, kendaraan 

dinas, makan siang, bensin, fasilitas rekreasi, dan sebagainya. 
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Nilai tiap jenis benefits yang diterima oleh setiap orang sukar 

untuk dihitung. 

4. Kondisi Lingkungan Kerja  

Kondisi lingkungan kerja yang berbeda di setiap 

perusahaan dapat memberikan tingkat utility yang berbeda 

juga bagi setiap karyawan.73 Kondisi lingkungan kerja dalam 

hal ini mencakup lokasi perusahaan dan jaraknya dari tempat 

tinggal, kebersihan, kualitas supervisi, teman-teman sekerja, 

reputasi perusahaan, dan sebagainya. Sama halnya dengan 

fringe benefits, aspek ini sukar untuk dihitung.  

 Nilai yang diterima dalam bentuk fringe benefits dan kondisi 

lingkungan kerja jarang dianggap sebagai bagian dariupah 

atau penghasilan. Sementara, bagi pengusaha semua biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan mempekerjakan 

seseorang karyawan, termasuk fringe benefits dan kondisi 

lingkungan kerja, dipandang sebagai bagian dari upah.74 

4. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1) Syarat-Syarat Sah nya Perjanjian  

Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, orang 

bebas untuk mengadakan perjanjian, tidak terikat pada ketentuan-

ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang 
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dikehendaki oleh undang-undang haruslah dipenuhi agar 

berlakunya perjanjian tanpa cela. Mengenai syarat sahnya suatu 

perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

yatiu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu hal tertentu, dan 

d. Suatu sebab yang halal 

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu :75 

a. Syarat Subyektif 

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada 

subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat 

perjanjian di mana hal ini meliputi: 

a) Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri 

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak 

untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 

terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling 

penting adanya penawaran dan penerimaan atas 

penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya 

penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara 
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tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat 

dipahami atau dimengerti oleh pihak bahwa telah 

terjadi penawaran dan penerimaan. Beberapa cara 

terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan 

penerimaan adalah:76 

1) Dengan cara tertulis; 

2) Dengan cara lisan 

3) Dengan simbol-simbol tertentu; 

Dengan berdiam diri. Seorang yang melakukan 

kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik 

dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta 

autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang 

dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang 

berwenang membuat akta seperti Notaris, PPAT, atau 

pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu. 

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Kecakapan disini mempunyai arti kedua belah 

pihak dianggal mampu untuk melakukan perbuatan 

hukum seperti pada Pasal 52 ayat (b) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003. Mempersyaratkan 

para pihak yakni pengusaha sebagai pemberi kerja 
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dan pekerja sebagai penerima kerja mempunyai 

kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

hukum. 

Dalam memori penjelasan Pasal 52 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan kemampuan atau 

kecakapan adalah para pihak yang mempu atau 

cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian 

sedangkan bagi tenaga kerja anak yang 

mandatangani perjanjian adalah orang tua atau 

walinya. Adapun untuk tenaga kerja anak dalam 

pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 

2003 adalah anak yang berumur anatara 13 tahun 

sanpau dengan 15 tahun unutk melakukan 

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan 

sosail. 

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 

1329 Pasal 1330 KUHPerdata, subyek hukum yang 

membuat perjanjian harus cakap untuk melakukan 

tindakan hukum menurut hukum. Mengenai syarat 

subyektif Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 
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13 Tahun 2003 menentukan bahwa para pihak 

dalam perjanjian kerja adalah subyek hukum dan 

tidak membatasi hanya untuk subyek hukum 

menurut hukum perdata tetapi juga termaksud 

subyek hukum public, yakni badan hukum yang 

mengemban kepentingan public yang dikelola atau 

ditangani oleh Negara.77 

b. Syarat Obyektif 

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada 

objekperjanjian, ini meliputi: 

a) Suatu hal tertentu 

       Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas 

dan ditentukan para pihak, objek perjanjian tersebut 

dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga 

berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam 

kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, 

keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 

Dengan demikian maka dalam setiap perjanjian, 

baik yang melahirkan perikatan untuk memberikan 

sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau 

perikatan tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah 

jelas yang menjadi obyek perjanjiannya, yang 
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selanjutnya akan menjadi obyek dalam perikatan yang 

lahir (baik secara bertimbal balik atau tidak) diantara 

para piPasal 1332 KUHPerdata juga 

menjelaskan, bahwa obyek dari perjanjian adalah 

benda yang dapat diperdagangkan, karena benda 

diluar perdagangan tidak dapat dijadikan obyek 

perjanjianhak yang membuat perjanjian tersebut. 

b) Suatu sebab yang halal 

Syarat obyektif lainnya dalam perjanjian yaitu suatu 

sebab yang halal yang diatur oleh Pasal 1335 

KUHPerdata, yang menerangkan bahwa suatu sebab 

yang halal adalah: 

1. Bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab lain 

daripada yang dinyatakan; 

2. Bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab 

yang palsu atau dipalsukan; 

3. Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila 

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 

umum. 

Pasal 1335 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan sebab yang halal itu adalah bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum 
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dan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

2) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi 

mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: a) membuat 

atau tidak membuat perjanjian; b) mengadakan perjanjian dengan 

siapa pun; c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratannya; d) menentukan bentuk perjanjiannya apakah 

tertulis atau lisan. 

5. Tinjauan Tentang Cleaning Service 

Secara umum definisi cleaning service adalah memberikan 

pelayanan kebersihan, kerapihan dan Hygenisasi dari sebuah gedung 

atau bangunan baik indoor ataupun outdoor sehingga tercipta suasana 

yang comfortable dalam menunjang aktifitas sehari-hari sebagai 

tujuan jangka pendeknya, dan sebagai tujuan jangka panjangnya 

adalah untuk mempertahankan life of time semua benda yang 

termasuk dalam lingkup kerja cleaning service tersebut. Persaingan 

usaha yang sedemikian ketat telah mendorong perusahaan untuk lebih 

berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk 

dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya (core competence). 
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Dengan melakukan fokus tersebut, niscaya dapat dihasilkan sejumlah 

produk dan jasa yang memiliki kualitas yang handal dan memiliki 

daya saing tinggi di pasar global. Konsekuensi logis dari strategi ini 

adalah keputusan pimpinan perusahaan atau manajemen untuk 

mengalihdayakan atau menyerahkan proses-proses yang bukan 

merupakan core compentence perusahaan tersebut ke pihak lain. 

Aktivitas yang dikenal dengan istilah outsourcing ini telah menggejala 

di seluruh dunia dan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing 

usaha secara signifikan. Salah satu aktivitas yang sering dan populer 

dilaksanakan dengan cara outsourcing adalah cleaning service atau 

jasa kebersihan. Alasan melakukan outsourcing cleaning service atau 

jasa kebersihan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:  

a) Meningkatkan Fokus Perusahaan 

Dengan melakukan outsourcing cleaning service, perusahaan 

dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan 

umum. Pelaksanaan aktivitas kebersihan sehari-hari, yang 

menghabiskan tenaga dan waktu jika ditangani sendiri, diserahkan 

pada pihak ketiga. Dengan meningkatkan fokus pada bisnis 

utamanya, perusahaan akan mampu lebih mengingkatkan lagi 

core competence atau kompetensi utamanya.  

b) Memanfaatkan Profesionalisme.  

Secara alamiah, spesialisasi pekerjaan yang dimiliki dan 

dikembangkan oleh penyedia outsourcing cleaning service, 
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mengakibatkan penyedia outsourcing cleaning service tersebut 

memiliki keunggulan kompetensi dibidangnya yaitu jasa 

kebersihan. Perusahaan cleaning service sering melakukan 

investasi jangka panjang dibidang peralatan kebersihan, 

pengembangan cara kerja serta pelatihan sumber daya 

manusianya sehingga betul-betul mahir dibidangnya. Disamping 

itu, perusahaan cleaning service sering mempunyai pengalaman 

cukup banyak bekerja dengan para kliennya dalam memecahkan 

masalah-masalah penanganan kebersihan dan pengelolaan SDM.  

c) Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan 

lain. Sumber daya perusahaan meliputi permodalan, sumber daya 

manusia, dan fasilitas. Dalam hal sumber daya manusia, tenaga 

yang selama ini digunakan untuk aktivitas cleaning service atau 

pembersihan dan pemeliharaan gedung yang nota bene kegiatan 

rutin dan kecil-kecil, dapat dialihkan untuk hal-hal lain seperti 

pemenuhan kebutuhan konsumen. 78 

6. Tinjaun Tentang Koperasi 

A. Pengertian Koperasi 

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa 

Inggris yaitu cooperatives yang mengandung dua kata yakni kata co 

(bersama) dan kata operation (bekerja), jadi apabila digabung 

                                                           
78 Bagas Osadi, Pengertian Cleaning Service di Indonesia, diakses dari: http://bregas-

osadi.blogspot.co.id , Diakses 28 Januari 2017 
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cooperatives adalah bekerja bersama, atau berkerjasama, atau 

kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.79 

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha 

bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad 

Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi 

kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-

menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara 

mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. koperasi 

menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong 

oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 

kebersamaan.80 

Pengertian Koperasi ini menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah  “Koperasi 

sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan.”81 

Dari Pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa:82 

a) Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas 

b) Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu)  

                                                           
79 Andjar Pachta (dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, 

Pendirian dan Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm,19. 
80 Ibid 
81 Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian 
82 Budi Untung, 2005, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta: Andi, hlm, 2. 
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c) Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas 

kekeluargaan 

d) Sebagai gerakan ekonomi rakyat 

 Dari uraian di atas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 ciri 

koperasi adalah:83 

1) Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu 

tujuan suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di 

segala sektor perokonomian di mana saja dengan 

mempertimbangkan kelayakan usaha. 

2) Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk 

meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. 

3) Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan. 

4) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan 

para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi 

sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna 

jasa koperasi. 

5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi 

didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi 

serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota. 

6) Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang 

bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta 
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mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan 

mengelola diri sendiri.84 

B. Asas Koperasi Indonesia 

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara 

jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal (2) 

UU. No.25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Asas kekeluargaan 

ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian 

bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa 

Indonesia.85 

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan 

ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan 

keluarga. Di dalam suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang 

dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan 

bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang 

mencerminkan semangat kebersamaan. 

Dalam koperasi, yang dimaksudkan dengan usaha bersama disini 

adalah berdasarkan kekeluargaan, dengan pengertian nukan 

                                                           
84 Yoga Alexandre, Kepastian Hukum Terhadap Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian Yang Telah Dibatalkan Oleh 
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merupakan asas keakraban.86 Dengan perkataan lain, koperasi dalam 

menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada 

secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, 

sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing.87 

C. Tujuan Koperasi Indonesia 

Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) UU No.25 Tahun 1992 

tentang pengkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti 

berikut: 

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian88 nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945”.89
 

D. Fungsi Koperasi Indonesia 

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Bagian 2 Pasal 4 

Tentang Fungsi Koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut: 

1) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi 

untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 
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2) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian 

ekonomi nasional. 

3) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi 

perekonomian bangsa Indonesia.90 

4) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan 

masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa 

Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana 

perekonomian rakyat. 

E. Jenis Koperasi Indonesia 

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 dinyatakan 

bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesaman kegiatan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya. Mengenai penjenisan koperasi ini, 

jika ditinjau dan berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan 

sebagai berikut:  

a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, 

maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut: 

1) Koperasi Konsumsi; 

2) Koperasi Kredit; dan 

3) Koperasi Produksi;91 
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 G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945, 
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a) Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau 

tempat para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi 

antara lain: 

1. Koperasi Desa. 

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari 

penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan 

yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha 

dalam suatu lingkungan tertentu. 

2. Koperasi Unit Desa (KUD) . 

Koperasi Unit Desa berdasarkan Instruksi Presiden 

Republik Indonesia No.4 Tahun 1973 adalah merupakan 

bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai 

suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada 

tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-

koperasi pertanian atau koperasi desa dalam Wilayah Unit 

Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau 

disatukan menjadi KUD.92 

3. Koperasi Konsumsi. 

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-

anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai 

kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi 

jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi 
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kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat 

sekitarnya. 

4. Koperasi Pertanian (Koperta). 

Koperta adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri 

dari para penati pemilik tanah, penggadoh atau buruh tani, 

dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata 

pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha 

pertanian. 

5. Koperasi Peternakan. 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, 

pengusaha peternakan dan  buruh peternakan yang 

berkepentingan dan mata pencahariannya langsung 

berhubungan dengan soal-soal peternakan.93 

6. Koperasi Perikanan. 

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak 

ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat 

perikanan, nelayan dan sebagainya yang kepentingan serta 

mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-

soal perikanan. 

7. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri. 

Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri adalah Koperasi 

anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha 
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kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata 

pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau 

industri. 

8. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit. 

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-

orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-

soal pengkreditan atau simpan pinjam. 

a. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, 

maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti anatara lain: 

1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 

2) Koperasi Angkatan Darat (KOPAD) 

3) Koperasi Angkatan Laut (KOPAL) 

4) Koperasi Angkatan Udara (KOPAU) 

5) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK) 

6) Koperasi Pensiunan Angkatan Darat. 

7) Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri.94 

8) Koperasi Karyawan (KOPKAR) 

9) Dan lain-lainnya.95 

b. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan 

kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis 

koperasi seperti antara lain: 

1. Koperasi Batik. 
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2. Bank Koperasi. 

3. Koperasi Asuransi 

4. Dan sebagainya.96 

F. Keanggotaan Koperasi Indonesia  

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, 

dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan 

pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dari sini bisa 

disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah 

sangat ditentukan sekali dari para anggotanya.97 

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan 

kehendak secara bebas dari para calon anggota tanpa adanya 

paksaan apapun dan oleh siapapun. Di dalam koperasi dijunjung 

tinggi asas persamaan derajad di antara sesama anggota, serta 

adanya jalinan hubungan koordinasi yang harmonis antar sesama 

anggota98 tanpa memandang perbedaan keturunan, politik dan 

agama. Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan 

penuh dalam koperasi.99  

Setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan dan 

kebutuhan sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi, boleh ikut 

serta menjadi anggota koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela 

dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.25 

Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi di dasarkan 

pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha 

koperasi.  

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili 

lagi kepentingannya di dalam koperasi, maka dia harus diberi 

kebebasan untuk menentukan sikap apakah akan ke luar sebagai 

anggota ataukah terus sebagai anggota. Dalam ketentuan Pasal 19 

ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan 

koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti diatur di 

dalam Anggaran Dasar Koperasi dipenuhi. Hal ini menunjukkan 

bahwa keanggotaan koperasi ini fleksibel, siapapun yang 

mempunyai kepentingan ekonomi sama boleh masuk menjadi 

anggota koperasi bersangkutan dan siapapun anggota koperasi yang 

merasa kepentingannya sudah tidak terwakili dalam koperasi 

tersebut boleh ke luar sebagai anggota.100Namun demikian, 

persyaratan untuk masuk sebagai anggota dan persyaratan untuk 

keluar sebagai anggota koperasi harus diatur dalam Anggaran 

Dasar Koperasi untuk menjaga kestabilan dari koperasi itu sendiri. 

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 

dinyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi Indonesia 
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adalah setiap warga negara Indonesia adalah setiap warga 

Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, atau koperasi 

yang memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran 

dasar.101 

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992, 

koperasi Indonesia dapat memiliki anggota luar biasa. Hal ini 

menurut Penjelasan dari pasal tersebut, untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap orang penduduk Indonesia bukan warga 

negara yang ingin mendapatkan pelayanan dan menjadi anggota 

dari suatu koperasi, tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi 

persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar.102 

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No.25 Tahun 1992, 

dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah 

tangankan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota koperasi tidak 

dapat mewakilkan kepada siapapun juga dengan dalih dan jalan 

apapun, untuk melakukan kewajiban, tanggung jawab dan hak-

haknya sebagai anggota. Karena pada dasarnya keanggotaannya 

dapat berpindah tangan/ diteruskan oleh ahli warisnya, yang 

memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan 
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untuk memelihara kepentingan ahli waris itu sendiri dan 

mempermudah proses untuk menjadi anggota koperasi.103 

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992 

menyatakan bahwa  keanggotaan koeprasi dicatat dalam buku daftar 

anggota yang ada pada koperasi bersangkutan. Buku daftar anggota 

koperasi tersebut harus diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi dan 

dipelihara dengan baik, karena keanggotaan koperasi Indonesia 

cukup dibuktikan melalu catatan yang ada dalam buku daftar 

anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi tersebut.104 

Untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan 

mementingkan dirinya pribadi, maka di dalam UU No.25 Tahun 

1992 diatur ketentuan yang memberi batasan-batasan terhadap 

tindakan-tindakan anggota koperasi, khususnya pada Pasal 20 nya 

yang mengatur tentang kewajiban dan hak setiap anggota koperasi. 

Adapun kewajiban dari setiap anggota koperasi seperti 

tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.25 Tahun 

1992, dapat disimpulkan sebagai beikut:105 

1) Mematuhi Anggaran Dasar Koperasi; 

2) Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi; 

3) Mematuhi hasil Keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi; 
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4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan 

koperasi; 

5) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas 

asas kekeluargaan; 

6) Menghadiri rapat anggota dan ambil bagian secara aktif dalam 

rapat tersebut; 

7) Memanfaatkan fasilitas-fasilitas usaha koperasi; 

8) Berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

merugikan koperasi; 

9) Bertanggung jawab dalam hutang-hutang koperasi. 

Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di 

dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:106 

1) Hadir di dalam Rapat Anggota; 

2) Menyatakan pendapat di dalam Rapat Anggota; 

3) Memberikan suara di dalam Rapat Anggota; 

4) Memilih dan/ atau dipilih dalam kepengerusan (sebagai 

Pengurus atau sebagai Pengawas) 

5) Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam 

anggaran dasar;107 
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6) Mengemukakan pendapat dan/ atau saran kepada pengurus di 

luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak; 

7) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pekayanan yang sama 

antara sesama anggota dalam koperasi; 

8) Mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha; 

9) Menerima pengambilan uang simpanan sebagai anggota; 

10) Menerima bonus dan/atau bungan atas modal saham, obligasi, 

dan sebagainya; 

11) Menerima kembali modal saham, obligasi jika anggota-anggota 

tersebut mengundurkan diri sebagai anggota atau koperasi 

tersebut bubar; 

12) Mengundurkan diri sebagai anggota koperasi; 

13) Mengawasi jalannya organisasi koperasi; 

14) Mendapatkan keterangan-keterangan tentang perkembangan dari 

koperasi;108 
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