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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketenagakerjaan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia, karena menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk menghidupi dirinya dari 

hasil bekerja, bahkan bagi keluarga. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 telah disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dapat diartikan bahwa negara memberikan 

hak kepada warganya untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak.0 

Didalam pembahasan tentang ketenagakerjaan terdapat banyak unsur yang 

saling berkaitan, salah satunya yaitu unsur pengusaha dan pekerja/buruh. Kedua unsur 

tersebut, antara pengusaha dan pekerja/buruh merupakan dua faktor yang tak dapat 

dipisahkan satu sama lain
1
. Dengan adanya sinergi kedua faktor tersebut, baru suatu

perusahaan akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seahli apapun 

pekerja/buruh, ketika tanpa adanya perusahaan hanya akan melahirkan produk 

pengangguran.0Disisi lain, pengusaha sebagai empunya perusahaan berada pada posisi 

yang sangat kuat, sebab didukung oleh modal yang besar.0Sedangkan pekerja/buruh 

hanya bermodalkan keahlian dan intelektual, serta pekerja/buruh berada pada posisi 

yang sangat lemah.0 

Melihat kedua posisi yang berbeda antara pengusaha dan pekerja/buruh tersebut, 

kerap kali hal ini sering digunakan oleh para pengusaha-pengusaha untuk berbuat 
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semena-mena terhadap pekerja/buruh dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak upah 

yang layak, hak mendapatkan pesangon, hak mendapatkan upah lembur, hak untuk 

berserikat, hak istirahat, hak cuti seperti cuti tahunan, cuti hamil, dan lain-lainnya.0 

Selain persoalan ketenagakerjaan diatas, dewasa ini banyak pula masalah yang 

terjadi tentang ketenagakerjaan di Indonesia, permasalahan tersebut seperti pemogokan 

pekerja/buruh karena rendahnya upah yang diberikan oleh perusahaan, pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi pekerjaan tanpa 

adanya pesangon, penyekapan pekerja/buruh sampai berhari-hari yang akan dikirim 

keluar negeri tanpa diberi makan atau kebutuhan sehari-hari, penipuan calon-calon 

pekerja/buruh dengan membayar sejumlah uang administrasi jutaan rupiah oleh 

perusahaan fiktif, outsourcing, dan masalah-masalah lainnya tentang ketenagakerjaan
2
.0 

Dari berbagai macam persoalan ketenagakerjaan yang ada seperti yang 

disebutkan diatas, yang paling disoroti adalah permasalahan upah. Permasalahan upah 

kerap kali terjadi pada setiap pekerja/buruh dan perusahaan diberbagai daerah kota 

maupun kabupaten di Indonesia, adanya politik upah murah yang dilakukan oleh 

pemerintah dan perusahaan sebagai pemilik modal membuat pekerja/buruh tidak bisa 

mendapatkan upah yang layak sesuai upah minimum kota yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah kota dan kabupaten.0 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 

Tentang Pengupahan menyebutkan bahwa “upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
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pemberi kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan”.0Upah juga merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan para 

pekerja/buruh di Indonesia, maka dari itu upah harus mencukupi kebutuhan setiap 

pekerja/buruh
3
.0 

Dalam Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan penghidupan 

yang layak pada setiap warga negaranya, pemerintah telah mengatur mengenai 

kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, perlindungan pengupahan, dan 

penetapan upah minimum.0 

Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah disebutkan diatas tentang 

upah, dapatlah dikatakan bahwa upah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima 

pekerja/buruh sebagai balas jasa atas tenaga atau pikiran yang diberikannya kepada 

perusahaan dimana dia bekerja.0Sudah merupakan keinginan yang mendalam 

hendaknya upah yang diterima cukup untuk membiayai kebutuhan lainnya.0 Upah yang 

diterima pekerja/buruh merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

pekerja/buruh dan keluarganya.0Begitu besarnya fungsi dan peranan upah bagi 

pekerja/buruh, sehingga gairah semangat dan produktifitas kerja sangat dipengaruhi 

oleh besarnya tingkat upah yang diterima.0Upah juga harus menjadi sarana pemerataan 

pembangunan dan jembatan untuk mengurangi kesenjangan yang ditandai dengan 
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hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.0Rusli mengatakan bahwa 

“upah  harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara 

wajar, yang meliputi kebutuhan makanan dan minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua”
4
.0 

Upah sebagai alat untuk mensejahterakan pekerja/buruh, memiliki beberapa 

jenisnya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan, salah 

satunya adalah upah minimum.0Upah minimum adalah upah terendah yang akan 

dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari 

pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya
5
.0Upah minimum diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pekerja/buruh dalam mencapai kebutuhan hidup layak, sehingga 

dalam menetapkan upah bagi pekerja/buruh, pengusaha harus menetapkan upah tidak 

lebih rendah dari upah minimum.0 

Melihat pentingnya upah bagi pekerja, pemerintah dalam hal ini berfungsi utama 

mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pihak pemberi 

kerja berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban 

secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum.0Disamping itu pemerintah juga 

berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi 

secara adil.0 

Mengantisipasi masalah pengupahan dan demi melindungi hak pekerja/buruh, 

pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengupahan. Awalnya ketentuan pengupahan 

ditentukan oleh pemerintah pusat.0Tetapi, dengan diundangkannya Peraturan 
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Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Upah Minimum yang semula ditentukan pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dialihkan kepada pemerintah daerah ditingkat provinsi, maka 

sejak saat itu nominal upah minimum ditentukan oleh tiap-tiap provinsi.0 

Regulasi tentang pengupahan kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1 yang berbunyi “setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”, Pasal 88 Ayat 2 “untuk mewujudkan penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200 Tentang Ketenagakerjaan, soal 

pengupahan juga diatur dalam peraturan dan perundang-undangan lainnya.0 

Tujuan perlindungan upah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk 

menjamin sumber penghasilan tetap yang menjamin kelangsungan hidup pekerja/buruh 

dan keluarganya
6
.0Memperhatikan hal-hal diatas, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

yang diatur dalam Peratutan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 

2013 Tentang Upah Minimum. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada Pasal 2, upah 

minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau disebut UMP, upah minimum 

kabupaten/kota atau disebut UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau 

disebut UMSK. Penetapan upah minimum tersebut merupakan suatu langkah kebijakan 

pemerintah untuk menangani lebih serius lagi permasalahan ketenagakerjaan secara 
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umum di Indonesia dan secara khusus di Kota Serang, dalam hal in adalah 

permasalahan tentang Upah yang selalu menjadi persoalan dalam ketenagakerjaan.0 

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai permasalahan yang menyangkut 

soal pengupahan. Permasalah itu disebabkan antara lain
7
: 

1. Adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standart kebutuhan hidup 

layak atau kebutuhan fisik minimum.0 

2. Adanya diskriminasi pembayaran upah antara pekerja pria dan wanita untuk 

pekerjaan yang sama nilainya.0 

3. Adanya pembayaran upah yang tidak sesuai dengan peraturan yang menetapkan 

besarnya upah minimum.0 

Penetapan upah minimum merupakan standar atau ukuran yang harus dijadikan 

pegangan pokok bagi setiap pengusaha/perusahaan terhadap upah pekerja.0Namun 

demikian pelaksanaan ketentuan upah minimum termasuk di Kota Serang cenderung 

dilanggar apabila tidak diawasi oleh pemerintah, sehingga banyak perusahaan yang 

diajukan ke pengadilan karena masalah tersebut.0 

Untuk itulah perlu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum 

Kota (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kota Serang sangat diperlukan sekali, karena pada hakekatnya pengawasan adalah suatu 

usaha untuk mengetahui kondisi suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan apakah 

kegiatan itu telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.0Pengawasan 

ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai 
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kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003)
8
.0 Fungsi pengawasan 

memegang peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam suatu kegiatan.0Hal ini 

disebabkan pengawas mempunyai hubungan yang terdekat dengan kegiatan yang 

diawasinya.0Baik buruknya hasil yang diawasi secara langsung diketahui oleh 

pengawas.0Oleh karena itu salah satu faktor pendorong keberhasilan pengawasan 

tergantung kepada keahlian dan keterampilan pengawas.0 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Serang yang merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di daerah, adalah penyelenggara tugas 

dan fungsi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pembinaan 

ketenagakerjaan dan pengawasan norma kerja di daerah.0Salah satu diantaranya adalah 

pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kota Serang. Kantor Dinas Tenaga Kerja 

Kota Serang amat berperan dan bertanggujawab dalam pengawasan pelaksanaan Upah 

Minimum Kota di Kota Serang.0 

Sehubungan dengan kewenangan bidang ketenagakerjaan dalam otonomi daerah 

sedemikian luas,0maka daerah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan 

ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja untuk wilayah Kota Serang. 

Terutama pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) sangat besar dan diharapkan peran 

Dinas Tenaga Kerja Kota Serang sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu 

pemberdayaaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan 

pekerja/buruh secara khusus.0 
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Berdasarkan uarain diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

peran pengawasan dalam pelaksanaan upah minimum kota. Dan berdasarkan atas 

berbagai pertimbangan, penulis memilih judul penelitian yaitu “Peran Pengawasan 

Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota” (Studi Pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Serang).0 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah proses penelitian dan agar memiliki arah yang jelas dalam 

menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka diperlukan 

perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan kedalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran pengawasan dinas tenaga kerja dalam pelaksanaan upah 

minimum kota yang sudah ditetapkan?0 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja dalam 

pengawasan pelaksanaan upah minimum kota?0 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai dan 

harus sejalan atau konsisten dengan judul dan permasalahan penelitian. Adapun tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan dinas tenaga kerja dalam 

pelaksanaan upah minimum kota yang telah ditetapkan.0 

2. Untuk mengatahui kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja dalam 

pengawasan pelaksanaan upah minimum kota.0 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai referensi bagi kepustakaan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian 

penelitian dimasa yang akan datang dalam bidang ini, serta menjadi bahan 

literatur untuk pengembangan keilmuan.0 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis, sebagai wadah atau media melatih berpikir secara ilmiah, 

memahami permasalahan yang terjadi dilapangan dengan menjadikannya 

topik bahan dalam penelitian, mencari sebuah solusi dengan teori dan analisa 

dalam memecahkan sebuah masalah, merealisasikan pemikiran yang 

berdasarkan logika terstruktur dan sudut pandang ilmiah.0 

b. Bagi Pihak Pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat 

pemerintah khususnya dinas tenaga kerja kota serang dalam mengoptimalkan 

pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum kota di kota serang.0 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan 

atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau 

individu tertentu
9
 yang akan menjelaskan konsep-konsep dalam penelitian ini.0Dalam 

definisi konseptual ini, akan menjelaskan beberapa istilah atau konsep yang 
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berhubungan dengan masalah yang diangkat.0Sehingga konseptual yang telah 

dijelaskan akan tetap fokus pada tujuan yang diinginkan dalam penelitian.0 

1.5.1 Pengawasan 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau0penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu0melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 

Bahkan, melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana0pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan 

sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut
10

.0 

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan 

bagian dari fungsi manajemen,0dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk 

pemeriksaaan atau pengontrolan dari pihak yang0lebih atas kepada pihak bawahnya. 

Selain fungsi pengawasan di dalam manajemen, terdapat pula tiga fungsi lainnya yaitu, 

fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), dan fungsi 

pelaksanaan (Actualing)
11

. Semua fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan secara 

berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.0 

Menurut Schermon dalam bukunya Ernie dan Saefullah, mendefinisikan 

“pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 
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dengan ukuran yang telah ditetapkan”
12

.0Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang 

direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi.0Hal tersebut akan 

mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan 

oleh seorang petugas pengawasan.0 

Dalam pengertian lain diungkapkan oleh Ramli, menegaskan “pengawasan 

diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai 

hasil/prestasi yang dicapai, dan kalau dapat penyimpangan dari standar yang ditentukan 

diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan 

rencana”
13

.0Dari kutipan diatas, ada kemungkinan timbul suatu anggapan bahwa 

kegiatan pengawaan tersebut bersifat negatif dan penyebab faktor penghambat terhadap 

penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan tersebut, karena sering dilihat pengawasan 

sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki kesalahan yang sedang terjadi.0Hasil 

pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan 

ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul.0 

Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan 

good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek 

penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.0Dalam 

konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance 

itu sendiri
14

. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.0Dengan 
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adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan 

dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pimpinan/atasan maka perencanaan 

yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik, sehingga tujuan 

yang diharapkan akan sulit terwujud.0 

1.5.2 Tujuan Pengawasan 

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah 

daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.0Sedangkan secara khusus menurut Sukarna, maksud dan tujuan 

pengawasan adalah: 

“Pertama untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Kedua 

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. Ktiga untuk mengetahui apakah 

penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam perencanaan terarah pada 

sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditemukan. Keempat untuk mengetahui 

apakah biaya sesuai dengan program (tingkat pelaksanaan) seperti yang telah 

ditetapkan dalam rencana. Kelima untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan 

dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana. Keenam untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan”
15

.0 

 

Dengan demikian maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk memperbaiki 

atau mencegah adanya kesalahan, penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan 

dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan 

untuk menghindari kerugian-kerugian yang dilakukan sejak suatu pekerjaan dimulai, 

sedang dikerjakan maupun setelah selesai pekerjaan dilakukan.0 
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1.5.3 Jenis-Jenis Pengawasan0 

Menurut Soewarno Handayaningrat, pada dasarnya pengawasan terdiri dari 4 

(empat) macam yaitu:0 

Pertama Pengawasan dari dalam (internal control), pengawasan dari dalam 

berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk 

di dalam organisasi tersebut. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama 

pimpinan organisasi. Kedua Pengawasan dari luar (eksternal control), 

pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit 

pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi. Ketiga Pengawasan 

preventif, pengawasan preventif berarti pengawasan yang dilakukan sebelum 

sesuatu tindakan atau rencana dilakukan. Maksud dari pengawasan preventif ini 

adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. 

Pengawasan preventif biasanya tercermin dalam tata cara (prosedur) yang harus 

ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Keempat Pengawasan represif, 

pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan kegiatan. Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk 

menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan agar hasilnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan
16

.0 

 

Berdasarkan jenis pengawasan yang disebut oleh Soewarno Handayaningrat 

diatas, dapat kita bagi kedalam 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pertama jenis 

pengawasan menurut ruang lingkupnya (internal dan eksternal), dan kedua jenis 

pengawasan menurut sifat dan waktu (preventif dan represif).0 

1.5.4 Proses Pengawasan0 

Sistem pengawasan organisasi menurut teori yang dikemukakan oleh Griffin 

memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya yang harus dilakukan 

ketika akan melakukan pengawasan
17

.0 Keempat Langkah-langkah tersebut 

diilustrasikan dalam gambar berikut ini: 

                                                           
16

Soewarno Handayaningrat. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta. CV. Haji Masagung. 

1983. Hlm. 54 
17

Griffin. Komitmen Organisasi, Terjemahan. Jakarta. Erlangga. 2004. Hlm. 167 
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Gambar 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Grifin (2004:167)0 

Masing-masing langkah ini akan dijelaskan sebagai berikut
18

:0 

1. Menetapkan Standar, adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk 

kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan 

harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus 

konsisten dengan tujuan organisasi.0Dalam penentuan standar, diperlukan 

pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran 

kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek 

yang diawasi.0 

2. Mengukur Kinerja, pengukuran kinerja adalah aktifitas konstan dan kontinu bagi 

sebagian besar organisasi.0Agar pengawasan langsung efektif, ukuran-ukuran 

kinerja harus valid.0 

                                                           
18
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3. Membandingkan Kinerja dengan Standar, tahap ini dimaksudkan dengan 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar yang 

telah ditentukan.0 Hasil pekerjaan petugas dapat diketahui melalui laporan 

tertulis yang disusun petugas, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain 

itu atasan dapat juga langsung mengunjungi petugas untuk menanyakan 

langsung hasil pekerjaan atau petugas dipanggil untuk menyampaikan 

laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih 

rendah dari, atau sama dengan standar.0 Standar ini jelas dan relatif mudah 

dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun 

dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika 

kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan 

ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.0 

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif, berbagai keputusan menyangkut 

tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan 

diagnotis pemimpin.0 Setelah membandingkan kinerja dengan standar, 

pemimpin dapat memilih salah satu tindakan; mempertahankan status quo (tidak 

melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. 

Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk 

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan 

standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangatlah 

penting dilakukan karena untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan atau 

ketercapaiannya.0 
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1.6 Upah Minimum Kota0 

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

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

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.0 

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang 

telah dilakukan atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, 

termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya
19

.0 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhannya secara jelas 

mengandung maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan pengganti dari pada 

jasa/tenaga yang telah diserahkan atau dikerahkan seseorang (pekerja/buruh) kepada 

pihak yang lain yakni pengusaha berupa uang atau barang.0 

Menurut Abdul Khakim pengertian upah minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap
20

. Dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Trasnmigari Nomor KEP-226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum 

                                                           
19

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 12 
20

Abdul Khakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2003. 

Hlm. 75 
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Kabupaten/Kota, jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi Upah 

Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

wilayah provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) 

wilayah kabupaten/kota.0 

1.6.1 Prinsip Pengupahan0 

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan 

pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.0 

Maksud dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh 

dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Karenanya, 

tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.0 Jadi, prinsip pengupahan menurut 

Abdul Khakim terdiri dari: 

“Pertama, hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan 

berakhir pada saat hubungan kerja putus. Kedua, pengusaha tidak boleh 

mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan perempuan 

untuk jenis pekerjaan yang sama. Ketiga, upah tidak dibayar apabila 

pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (no work no pay). Keempat, 

komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi 

upah pokok minimal 75% (tujuah puluh lima persen) dari jumlah upah pokok 

dan tunjangan tetap. Keenam, tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan 

segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadarluasa setelah 

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak
21

”.0 

 

                                                           
21
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Dari uraian diatas tentang prinsip pengupahan yang dikemukakan oleh Abdul 

Khakim jelas dapat kita simpulkan bahwa pengupahan atau upah merupakan salah satu 

motivasi utama bagi seseorang pekerja/buruh yang bekerja disuatu perusahaan, dan 

upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif, karenanya tidak jarang 

pengupahan menimbulkan perselisihan. Maka hendaknya perusahaan atau pengusaha 

agar senantiasa selalu memperhatikan prinsip pengupahan dan peraturan perundang-

undangan tentang pengupahan yang berlaku.0 

1.6.2 Jenis-Jenis Upah Minimum0 

Berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Upah Minimum terdiri atas Upah 

Minumum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan Upah Minimum 

berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.0 Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Upah 

Minimum pada Pasal 1 upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota.0 

Disamping itu, menurut Abdul Khakim upah minimum juga bisa digolongkan 

berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) disebut Upah Minimum 

Sektoral, yang terbagi menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah 

Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
22

. Sejalan dengan kewenangan otonomi 

daerah mekanisme penetapan upah minimum juga mengalami perubahan secara 

                                                           
22

Ibid. Hlm. 76 
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signifikan, yang ditetapkan oleh gubernur, upah minimum provinsi dan kota/kabupaten 

ditetapkan berdasarkan usulan Komisi Penelitiaan Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil Depnaker setempat.0 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang konsep dan 

keterkaitan konsep yang telah diterangkan.0 Menurut Masri Singarimbun, “definisi 

operasional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 

Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan 

mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga ia akan dapat mengetahui baik 

buruknya pengukuran tersebut”
23

. Berikut ini akan diuraikan variabel yang diteliti 

beserta indikator-indikatornya yang dipakai sebagai alat pengukurannya, yang terdiri 

dari:0 

1. Pengawasan, indikatornya: 

a. Pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk mengawasi sesuatu pelaksanaan agar 

sesuai dengan ketentuan dengan cara inspeksi dilapangan maupun 

berdasarkan laporan-laporan, yang meliputi0 

 Sarana dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan.0 

 Kuantitas dan Kualitas dalam melakukan pengawasan.0 

 Pelaporan hasil pemeriksaan 

b. Pengarahan dan peringatan 

c. Sanksi hukuman atas pelanggaran pelaksanaan upah yang telah ditetapkan0 

                                                           
23

Masri Singarimbun. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3S. 1995. Hlm. 46 
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2. Upah Minimum Kota, indikatornya: 

a. Pelaksanaan upah minimum kota secara umum0 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan 

untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berprilaku yang 

dapat diamati dan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”
24

. 

Adapun uaraian lebih lanjut dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:0 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana pengertian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain
25

.0 

1.8.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti pada saat survey 

lapang. Data primer juga adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data 

ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini 

harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknik responden, yaitu orang yang 

                                                           
24

Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatf Teori dan Praktek. Jakarta. Bumi Aksara. 2013. Hlm. 25 
25

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV Alfabeta. 2008. Hlm. 32 
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dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan 

informasi ataupun data
26

.0 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

wawancara secara langsung dengan informan atau narasumber di kantor Dinas Tenaga 

Kerja Kota Serang.0 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

sifatnya melengkapi.0 Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari 

mengumpulkan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota 

Serang dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa 

bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Selain itu data sekunder 

lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya 

ilimiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.0 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. 

a. Observasi 

Definisi observasi lapangan atau pengamatan lapangan (field observation) 

adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan panca indra yang 

dimiliki. Selain dengan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi atau 
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Jonathan, Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2006. Hlm. 
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berbicara dengan orang lain, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk 

memahami lingkungan. Observasi dilakukan untuk memberikan suatu diagnosa. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah dialog yang 

dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam 

suatu permasalahan
27

. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara tidak 

terstruktur yang merupakan wawancara yang bebas, dan peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Dan wawancara dilakukan secara langsung kepada subyek peneliti. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode 

dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah 

ada
28

. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa, buku, jurnal, 

dokumen, undang-undang, dan peraturan. 

1.8.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek 

penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian
29

. Penentuan subyek 

penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 
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Suharsimiarikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Roneke Cipta. 2002. Hlm. 
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sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ditemukan 

dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. 

Dalam hal ini peneliti menetapkan para narasumber yang diharapkan bisa 

memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja 

Kota Serang dalam mengawasi pelaksanaan upah minimum di Kota Serang. Adapun 

subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Serang 

b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Serang 

c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek 

d. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

e. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

1.8.5 Lokasi Penelitian 

 Peneliti akan melakukan penelitian di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Serang di 

Jalan. Jenderal Sudirman No. 05 Ciceri-Serang, Kec. Serang, Kota Serang Banten. 

1.8.6 Analisa Data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

penelitian kualitatif ini dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 

berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisa data yang telah dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif 

dilakukan secara interaktif
30

. Adapun analisa data meliputi: 
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 Sumber: Emzi (2003) 

 Bagan 1.1 Analisa data model interaktif Miles dan Huberman 

a. Pengumpulan Data, pengumpulan data merupakan bagian intergal dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan observasi 

dan wawancara secara langsung pada Dinas Tenaga Kerja Kota Serang untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan data yang diinginkan dalam penelitian tentang 

kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi pelaksanaan upah minimum di 

Kota Serang.0 

b. Reduksi Data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan 

Pengumpulan 

Data Penyajian 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-

kesimpulan: penarikan 

kesimpulan 
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data/informasi yang tidak relevan. Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga 

Tenaga Kota Serang akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam 

memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga akan mudah 

mendalam penyajian data.0 

c. Display Data, setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut
31

. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai bagaimana kinerja 

Dinas Tenaga Kerja Kota Serang dalam pengawasan pelaksanaan upah 

minimum di Kota Serang. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data  

yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan data, 

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang ditindaklanjuti untuk mencapai penelitian.0 

d. Pengambilan Kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti sudah jelas. Kesimpulan ini masih sebagai 
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hipotesa, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain
32

. 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisa data. Sehingga data yang diperoleh tentang 

kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi pelaksanaan upah minimum kota 

disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka 

selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan temuan baru 

dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya 

tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti.0 
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