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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Good Governance0 

Good Governance merupakan konsep baru yang menjadi mainstreem issue 

untuk menjawab persoalan atas gagalnya negara terhadap pengelolaan pemerintahan 

yang baik, misalnya gagal dalam memberi pelayanan mutu kepada masyarakat, gagal 

menegakan hukum, gagal mencegah biaya pendidikan yang tinggi, serta gagal yang 

lainnya.0 Berbagai macam kegagalan tersebut telah mengantarkan negeri ini pada 

proses pelapukan yang berkepanjangan, dan mengantar negeri ini ke gerbang 

kematiannya secara perlahan. Untuk menahan laju mati tersebut, ada sebuah konsep 

yang mewacana, yakni good governance, tata-kelola kepemerintahan yang sehat. 

Menurut Cagin menyebutkan:0 

“Konsep governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang 

menentukan  bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan 

suara warga  “didengar” (Governance refers to the institutions, processes &

traditions which  define how powers is exercised, how decisions are made, 

and how citizens have  their say)”
1
.0

Konsep good governance yang di sebutkan oleh Cagin diatas, sama halnya 

dengan yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu “governance sebagai the exercise of 

political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all 

levels. Kata governance berarti penggunaan atau pelaksanaan, yaitu penggunaan 

kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah 

1
Syakrani, Syahriani. Impementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta. 

Pustaka Pelajar. 2009. Hlm. 121 
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nasional pada semua tingkatan”
2
.0Di sini, titik tekannya pada kewenangan, kekuasaan 

yang sah, atau kekuasaan yang melegitimasi.0 

 Sementara itu, istilah good governance seringkali dipahami sebagai 

“penyelenggaraan pemerintahan/kepemerintahan/tata pemerintahan yang baik”. 

Sebenarnya istilah good governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku 

governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik 

dalam suatu negeri”
3
.0 

 Menurut Kushandajani “dalam rangka membangun good governance di daerah, 

paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, yaitu: prinsip kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, 

akuntabilitas dan partisipasi”
4
.0 

 Implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling 

berkaitan, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector), dan lembaga swadaya 

masyarakat (civil society organization).0Negara menciptakan lingkungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan 

lembaga swadaya masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan 

politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas ekonomi, sosial, dan politik
5
. Ketiga institusi berada dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, oleh karena itu ketiganya harus senantiasa 

                                                           
2
Utang Rosidin. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung. Pustaka Setia. 2010. Hlm. 178 

3
Ibid. Hlm. 183 

4
Teguh Yuwono. Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigmna Baru. 

Semarang. Clogapps Diponegoro University. 2001. Hlm. 71 
5
Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafika. 2007. 

Hlm. 17 
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jalan yang tidak sekadar jalan, tetapi harus masuk kategori yang (good). Agar ketiga 

institusi tersebut dapat saling membangun dan berkontribusi terhadap jalannya 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.0 

2.1.1 Asas-Asas Good Governance0 

 Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat 

objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator 

dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik
6
.0 Prinsip-

prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam tujuh 

asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.0Prinsip atau asas umum dalam 

penyelenggaraan negara yang tercantum dalam undang-undang tersebut meliputi 

sebagai berikut: 

“Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara, asas 

yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum, asas yang 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan 

selektif. Asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas, asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode 

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas 

akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggujawabkan kepada 

                                                           
6
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masyarakatatau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan 

ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
7
.0 

 

 Asas-asas good governance tersebut harus dapat difahami dan menjadi pegangan 

bagi pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pelayan publik, sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana 

konsep good governance itu sendiri.0 

2.2 Pengawasan 

 Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. 

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai 

salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.0 Menurut Sabarno, “pengawasan sebagai 

keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar 

perencanan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai 

tujuan yang ditetapkan”
8
.0Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional 

tersebut setidaknya juga perlu berpegang pada norma pengawasan umum sebagaimana 

dirumuskan berikut ini:0 

“Pertama Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan 

siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan 

hambatan supaya dilaporkan apa yang terjadi (what), apa sebab-sebab terjadi 

(why), dan menemukan cara memperbaikinya (how). Kedua Pengawasan 

merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan secara terus menerus 

sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan guna 

meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga Pengawasan harus menjamin koreksi 

yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang 

ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan”
9
.0 

                                                           
7
Ibid. Hlm. 183 

8
Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafika. 2007. 

Hlm. 47 
9
Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 
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Norma pengawasan tersebut merupakan patokan, kaidah atau ukuran yang harus 

diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.0Pengawasan 

terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) di bidang 

perburuhan/ketenagakerjaan akan menjamin hak-hak nomatif pekerja/buruh, yang pada 

gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha.0 

 Selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan 

pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis.0Sebab 

seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan 

perlindungan hukum kepada pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10

0 

2.2.1 Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan0 

 Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya akan 

melindungi buruh secara yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam 

pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat kerja 

pekerja/buruh pada waktu-waktu tertentu
11

.0 

 Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan “pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai 

pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna 

menjamin pelaksanaan peraturang perundang-undangan ketenagakerjaan”.0Berdasarkan 

                                                           
10

Husni Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm. 

50 
11

Asyhadie Zaeni. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 

2008. Hlm. 49 
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Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Upah Minimum, menyebutkan “pengawasan pelaksanaan Upah Minimum 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan”.0Menurut Asyhadie terdapat tiga tugas pokok pengawas 

ketenagakerjaan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

“Pertama Melihat dengan cara memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah 

ketentuan perundang-undangan ketenagakrjaan sudah dilaksanakan, dan jika 

tidak, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin 

pelaksanaannya. Kedua Mambantu baik pekerja/buruh maupun pengusaha 

dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasihat yang mereka 

perlakukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan peraturan dan 

bagaimana melaksanakannya. Ketiga Menyelidiki keadaan ketenagakrjaan dan 

mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan 

perundangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah”
12

.0 

 

Ketiga tugas pokok pengawas ketenagakerjaan yang disebutkan oleh Asyhadie 

diatas selaras pula dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia yang 

menyebukan:0 

“Pengawasan perburuhan diadakan guna, pertama, mengawasi berlakunya 

undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya. Kedua, 

mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan 

keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-

undang dan peraturan-peraturan perburuhan. Ketiga, menjalankan pekejaan lain-

lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-

peraturan lainnya”
13

.0 
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Ibid. Hlm. 49 
13

Undang-undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 
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 Dengan diaturnya pengawasan ketenagakerjaan melalui berbagai macam 

undang-undang serta peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi,0diharapkan 

mampu mendorong pengusaha untuk taat menjalankan undang-undang ketenagakerjaan 

yang sudah diatur,0sekaligus juga dapat melindungi pekerja/buruh untuk mendapatkan 

hak-haknya yang juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan,0terutama soal hak upah yang kerapkali menjadi persoalan 

ketenagakerjaan di Indonesia.0 

2.2.2 Fungsi Pengawasan dan Kewajiban Pegawai Pengawas Dalam Bidang 

 Ketenagakerjaan0 

 Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan 

tenaga kerja,0sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara 

menyeluruh.0Pengawasan ketenagakerjaan dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu: 

preventif dan represif.0 

 Pada dasarnya kedua cara itu ditempuh sangat bergantung dari tingkat kepatuhan 

pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh terhadap ketentuan 

perundang-undangan ketenagakerjaan.0 Tindakan preventif dilakukan jika 

memungkinkan dan masih adanya kesadaran pengusaha dan pekerja/buruh untuk 

mematuhi perundang-undangan atau peraturan ketenagakerjaan.0 Namun jika tindakan 

preventif tidak diindahkan dan tidak efektif lagi, maka ditempuh tindakan represif 

dengan maksud agar pengusaha dan pekerja/buruh mau melaksanakan peraturan 

ketenagakerjaan dengan keterpaksaan.0 
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 Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan 

peraturan ketenagakerjaan
14

. Dengan demikian, sasaran pengawasan ketenagakerjaan 

ialah meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran undang-undang 

ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan harmonis. 

Disamping sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan 

memiliki tujuan sosial, seperti peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial 

pekerja/buruh, mendorong kinerja dunia usaha, serta memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya.0 

 Pengembangan pengawasan ketenagakerjaan ditempuh dengan memberdayakan 

kelembagaan yang ada, seperti LKS Bipartit di setiap perusahaan
15

.0 Dalam hal ini 

peranan serikat pekerja/buruh sangatlah strategis dalam membantu pengawasan 

pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan di semua sektor. Dengan serikat pekerja/serikat 

buruh maka kiranya dapat mendorong pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung.0 

 Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan maka 

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan akan selalu meningkat 

dengan sasaran terciptanya pemahaman dan kesadaran hukum bagi semua pelaku 

hubungan industrial.0 Dengan kesadaran hukum berarti pengusaha/perusahaan tahu, 

kemudian mau dan mampu melaksanakan ketenagakerjaan secara benar dan konsekuen. 

 Sehubungan kewenangan bidang ketenagakerjaan dalam otonomi daerah 

sedemikian luas, maka daerah dapat lagi meningkatkan kuantitas dan kualitas 
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Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 
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Tim TURC, Surya Tjandra. Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Buruh. 

Jakarta. TURC. 2007. Hlm. 7 
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pengawasan ketenagakerjaan.0Hal ini sangat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, 

yaitu pemberdayaan daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara 

menyeluruh
16

.0 

 Sebagai penegak hukum dibidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus 

bertindak sebagai pendektesi dini dilapangan, sehingga diharapkan segala gejolak yang 

akan timbul dapat di deteksi secara awal yang pada gilirannya dapat memberikan atau 

dapat diciptakan suasana yang aman, stabil, dan mantap dibidang ketenagakerjaan dan 

dengan demikian dapat memberikan perlindungan andil dalam pembangunan. 

Sementara itu, tentang pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan, Imam Soepomo 

mengatakan bahwa:0 

 “Pada hakekatnya pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan adalah bentuk 

 tanggung jawab atas dilaksanakanya peraturan yang ada oleh majikan. 

 Pengawasan itu sendiri adalah bukan alat perlindungan atau syarat kesehatan 

 kerja, melainkan merupakan suatu cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan 

 ketenagakerjaan”
17

.0 

 

 Dari pengertian diatas, penulis beranggapan bahwa Imam Soepomo mengartikan 

pengawasan bidang ketenagakerjaan secara hakikat, dimana pengawasan bidang 

ketenagakerjaan bukan semata aturan normatif yang sudah tertera pada undang-undang 

ketenagakerjaan, melainkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan memiliki sifat 

yang harus dilakukan dengan semua kebijaksanaannya menjadi mutlak dan perlu, dari 

situ pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawasan tidak hanya 

menjadi rutinitas semata yang dilakukan hanya untuk mengugurkan kewajiban pegawai 

pengawas tersebut.0 

                                                           
16

Utang Rosidin. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung. Pustaka Setia. 2010. Hlm. 67 
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2.3 Tinjauan Ketenagakerjaan 

 Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.0 Menurut 

Mr. M. Levenbach “hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenan dengan 

hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan 

keadaan penghidupan yang langsung bersangkut pau dengan hubungan kerja itu”
18

.0 

 Dalam pembahasan ketenagakerjaan, penulis akan membahas yang melingkupi 

semua sektor, mulai dari sektor pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Masing-

masing sektor tersebut memiliki tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan yang 

sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, ketiganya pula saling berkaitan 

satu sama lain, dalam point selanjutnya akan penulis bahas dengan rinci satu persatu. 

2.3.1 Tenaga Kerja 

 Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 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.0Menurut Payaman Simanjutak “tenaga 

kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang mencari pekerjaan, dan 

yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga yang 

scera umur masuk dalam kategori usia produktif untuk bekerja”
19

. Sementara itu dalam 
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Manulang Sendjun H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta. PT. Rineke Cipta. 2001. Hlm. 1 
19

Ibid. Hlm. 3 
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pengertian lain menurut Husni, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja adalah
20

: 

“Pertama, mereka yang dalam studi, Kedua, golongan yang mengurus rumah 

tangga dan Ketiga, golongan penerima pendapatan yakni yang tidak melakukan 

aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, penerima 

bungan deposito dan sejenisnya”.0 

 

Jika kita tinjau dari pengertian tenaga kerja diatas menurut para ahli, terdapat 2 

kelompok dalam tenaga kerja yaitu, angkatan kerja dan bukan tenaga kerja. Sementara 

itu, bagi penduduk yang tergolong dalam tenaga kerja ialah jika penduduk tersebut telah 

memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 

tahun - 64 tahun.0 

2.3.2 Pekerja atau Buruh 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Soepomo, pengertian 

pekerja sangat luas, yaitu “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan 

kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang 

disebut buruh bebas”
21

. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, yang dimaksud dengan buruh atau 

pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.0   

Sementara itu dalam pengertian lain menurut Husni, untuk kepentingan santunan 

jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

                                                           
20

Husni Lalu. Pengantar Hubungan Ketenagakerjaan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm. 17 
21

Imam Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta. Djambatan. 1986. Hlm. 31 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja, pengertian pekerja diperluas yakni termasuka:0 

“Pertama, magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menrima 

upah maupun tidak. Kedua, mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika 

yang memborong adalah perusahaan. Ketiga, narapidana yang dipekerjakan di 

perusahaan tertentu”
22

.0 

 

Dari 2 pengertian yang disebutkan diatas oleh Imam Soepepmo dan Husni, 

keduanya sama-sama memandang makna pekerja/buruh dalam konteks yang sangat 

luas, artinya bahwa pekerja/buruh bukan hanya seseorang yang bekerja pada suatu 

perusahaan tetapi juga bisa disebut seorang pekerja ketika dia bekerja pada seorang 

individu yang dengan kepemilikan modalnya mampu memperkerjakan orang lain.0 

2.3.3 Serikat Pekerja/Buruh 

 Serikat pekerja/buruh merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat 

dihindari oleh perusahaan, karena pekerja/buruh untuk mencapai tujuannya yaitu 

mendapatkan hak-hak normatif, senantiasa harus dilakukan secara kolektif melalui 

perkumpulan pekerja/buruh yang kemudian disebut serikat pekerja/buruh. Henry 

Simamora menyatakan bahwa “serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding 

bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi 

pekerjaan lainnya”
23

.0 

 Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja, disebutkan bahwa serikat buruh/pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, 

oleh dan untuk buruh/pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang 
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bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya.0 

 Dengan kehadiran serikat pekerja/buruh para pekerja/buruh dapat melakukan 

negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, sebab ketika ada serikat 

pekerja/buruh maka menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan 

segala sesuatu dengan serikat pekerja. Adapun tujuan dari serikat pekerja/buruh itu 

sendiri adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.0 

2.3.4 Pengusaha 

 Dalam terminologi tokoh ekonomi politik seperti Karl Marx, pengusaha bisa 

juga disebut juga sebagai pemilik modal, pemilik modal ialah perseorangan individu 

yang memiliki modal lebih untuk melakukan aktivitas produksi suatu barang dalam 

jumlah yang kecil maupun besar
24

. Pengusaha juga adalah orang yang menjalankan 

kegiatan usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang tujuan utamanya 

adalah mendapatkan keunbtungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam 

kegiatan usahanya. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan pengertian 

pengusaha sebagai berikut:0 

“Pertama Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kedua Orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan 

perusahaan bukan miliknya. Ketiga Orang perseorangan, persekutuan, atau 
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badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”
25

. 

 

Sedangkan menurut Imam Soepomo “istilah pengusahan secara umum 

menunjukan tiap orang yang melakukan suatu usaha (enterpreneur). Seorang majikan 

adalah seorang pemgusaha dalam hubungannya dengan buruh”
26

.0 

2.3.5 Perusahaan 

 Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula  

yang tidak, bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan 

usaha untuk perusahaannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, “berdasarkan tinjauan 

hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha 

dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya 

kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi”
27

.0 Sementara itu 

berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian perusahaan adalah sebagai berikut: 

Pertama, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, meilik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentguk lain; kedua, usaha-usaha sosial dan usaha-

usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”0 

 

 Dari pengertian diatas dapat disumpulkan bahwa perusahaan adalah suatu 

tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa, hal ini disebabkan 
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karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati 

sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan adalah tempat melakukan 

proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia.0 

2.3.6 Apindo 

 Menurut Husni, “Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi 

pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia juga merupakan suatu wadah kesatuan para pengusaha 

yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerja 

sama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja”
28

.0  

APINDO lahir didasari atas peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan 

nasional guna turut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.0 Pengusaha 

Indonesia harus ikut serta secara ktif mengembangkan perananya sebagai kekuatan 

sosial dan ekonomi, maka dengan Akta Notaris Soedjono tanggal 7 Juli 1970, 

dibentuklah Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. Pada 

Musyawarah Nasional I di Yogyakarta tanggal 15-16 Januari 1982 diganti dengan nama 

Perhimpunan Sosial ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI), kemudian saat 

Musyawarah Nasional ke II di Surabaya tanggal 29-31 Januari 1985 nama PUSPI 

diganti dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
29

.0 Sementara Tujuan Apindo 

yaitu: 

“Pertama Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan 

kepentingannya di dalam bidang sosial ekonomi; Kedua Menciptakan dan 

memelihara keseimbangan, ketenangan, dan kegairahan kerja dalam lapangan 
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42 

 

hubungan industrial dan ketenagakerjaan; Ketiga Mengusahakan peningkatan 

produktivitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk mewujudkan 

pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spritual, dan materil; 

Keempat Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan 

kebijaksanaan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang disesuaikan dengan 

kebiajsanaan pemerintah”
30

.0 

 

Mengkaji tujuan didirikannya organisasi pengusaha seperti disebutkan diatas, 

jelas bahwa eksistensi organisasi pengusaha ditekankan sebagai wadah untuk 

mempersatukan para pengusaha Indonesia dalam upaya turut serta memelihara 

ketenangan kerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal yang teknis menyangkut 

pekerjaan/kepentingannya.0 

2.3.7 Pemerintah 

 Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum 

perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan 

perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan 

pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada 

para pihak tersebut (pekerja dan pengusaha), maka tujuan untuk menciptakan keadilan 

dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang 

kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.0 Atas dasar itulah pemerintah turut ikut 

campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan 

kepastian hak dan kewajiban para pihak.
31

0 

 Husni mengutip dalam bukunya Imam Soepomo, memisahkan antar penguasa 

dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum 
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perburuhan/ketenagakerjaan, sedangkan menurut Husni antara keduanya merupakan 

satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi 

merupakan bagian (bidang) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
32

0 

 Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan 

pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab 

pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.0 

2.3.8 Hubungan Kerja 

 Pada dasarnya, hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja/buruh dan 

pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja/buruh dengan 

pengusaha, dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada 

pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya 

untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.0 Perjanjian yang 

sedemikian itu disebut perjanjian kerja.0 

Menurut Imam Soepomo dalam bukunya Manulang, hubungan kerja adalah 

“hubungan antara pekerja/buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian 

kerja oleh pekerja/buruh dengan majikan,0dimana majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah”
33

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 
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pengusaha dengan pekerja/buruh.0 Setiap hubungan kerja diawali dengan kesepakatan 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh dan pengusaha tidak 

boleh bertentangan dengan perjanjian bersama yang dibuat oleh penguasa dengan 

serikat pekerja/buruh yang ada di perusahaannya.0 

Terdapat pula unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, yaitu “adanya pekerjaan (arbeid), dibawah perintah/gezag 

ver houding (maksudnya pekerja/buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, 

sehingga bersifat subordinasi), adanya upah tertentu/loan, dan dalam waktu (tijd) yang 

ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu)”.0 

2.4 Upah Minimum 

 Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh di dalam 

lingkungan usaha atau kerjanya.upah minimum ini umunya ditentukan oleh pemerintah 

dalam hal ini adalah Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan 

pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota
34

.0 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
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pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.0 

 Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 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 

pekerja/buruh sendiri maupun keluarganya.0 

2.4.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Upah Minimum0 

 Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah masih 

tetap menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman 

upah, baik secara regional/wilayah propinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah 

propinsi atau kabupaten/kota.0 

 Dalam hal hubungan industrial, antara pengusaha dengan pekerja/buruh sering 

terjadi perdebatan yang panjang hingga sampai menimbulkan kerugian di kedua belah 

pihak yang kebanyakan berpangkal dari penerimaan upah yang tidak sesuai dengan 

standart kebutuhan hidup layak seorang pekerja/buruh. Karena bagi pekerja/buruh, upah 

merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya 

secara langsung.0 Sementara bagi pengusaha upah mempengaruhi biaya produksi dan 

tingkat harga, yang pada gilirannya berakibat pada pertumbuhan produksi serta 
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perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Semakin tinggi biaya kerja dikeluarkan 

semakin tinggi pula biaya produksi.0 

 Bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan upah yang baik 

dengan kebutuhan hidup layak/minimum pekerja/buruh maupun dengan kemajuan 

perusahaan perlu terus diupayakan.0 Dengan demikian pemerataan pendapatan dan 

kesejahteraan pekerja/buruh dapat berjalan seiring dengan laju produktifitas perusahaan. 

Khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan 

golongan yang berpenghasilan rendah.0 

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 telah diatur secara lengkap 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan dalam rangka kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja serta mengatur hak-hak dan kewajiban masing-

masing pihak baik pekerja/buruh maupun pengusaha yang berlaku secara nasional. 

Materi pokok mengenai pengupahan yang diatur pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak 

jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada tenaga kerja saat terjadinya 

perjanjian kerja sampai perjanjian kerja berakhir. Pengusaha dalam menetapkan upah 

tidak boleh mengadakan diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk 

pekerjaan yang sama nilainya.0 Maksudnya bahwa upah dan tunjangan lainnya yang 

diterima oleh tenaga kerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya harus sama 

dengan tenaga kerja laki-laki
35

. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pengupahan tersebut 
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tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.0 Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan 

dari Konvensi ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Tahun 1951 

mengenai pengupahan bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang 

sama nilainya dan konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan 

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957).0 Pengusaha juga dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah 

minimum, jika dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka 

pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum
36

.0 

 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 

88) ditegaskan “bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.0 Dalam pengertian bahwa 

jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain 

meliputi; sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua dan 

lain-lain.0 Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan, telah ditempuh kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh.0 

 Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah, mekanisme penetapan upah 

minimum juga mengalami perubahan secara signifikan, sebagai daerah otonom, 

propinsi berwenang menetapkan upah minimum dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur, 

yaitu:0 
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1. Upah Minimum Propinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan 

Ketenagakerjaa Daerah, melalui kanwil Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi 

setempat.0 

2. Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Pengusaha dan Serikat 

Pekerja/Buruh.0 

Dalam penetapan upah minimum pemerintah harus mempertimbangkan 

beberapa komponen yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, seperti diantaranya kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, 

kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku didaerah 

tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, serta tingkat perkembangan 

perekonomian dan pendapatan per kapita.
37

0 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh maka kebijakan 

pengupahan dan besarnya upah minimum yang diterima setiap bulan oleh pekerja/buruh 

diatur dalam Ketetapan Gubernur Banten.0 Artinya, gubernur harus memperhatikan 

berita acara Dewan Pengupahan Kota Serang tentang perumusan Upah Minimum Kota 

dan surat rekomendasi Walikota Serang perilah penetapan Upah Minimum Kota Serang. 

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah propinsi dan 

kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan 

Bupati/Walikota.0 
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Sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/Tahun 

2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Banten Tahun 2017 maka Upah 

Minimum Propinsi Banten Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.2.866.595 (dua juta 

delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).0 Dalam 

penetapan besarnya Upah Minimum Kota, maka Dewan Pengupahan Kota Serang perlu 

memperhatikan besarnya jumlah Upah Minimim Propinsi sebagai acuan, artinya Upah 

Minimum Kota tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi.0 

Upah Minimum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini 

merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa 

kerja dari 1 (satu) tahun, sedang untuk pekerja/buruh yang mempunyai kerja 1 (satu) 

tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/buruh dengan perusahaan yag bersangkutan secara musyawarah  dan dimuat 

dalam materi kesepakatan kerja.0 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 jo. 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, dalam 

pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:0 

1. Besarnya Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum 

Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) minimal 5% (lima persen) lebih dari Upah 

Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Pasal 5)0 

2. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi 

(UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral 

Propinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Pasal 130 
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3. Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja/buruh, baik tetap, tidak 

tetap, maupun percobaan (Pasal 14 Ayat (2))0 

4. Upah minimun hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 

kurang dari 1 (satu) tahun (Pasal 14 Ayat (2))0 

5. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh diatas masa kerja 1 (satu) tahun 

dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 

14 ayat (3))0 

6. Bagi pekerja/buruh borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 

(satu) bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di 

perusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1))0 

7. Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan 

lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (Pasal 17)0 

8. Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14 Ayat (1) dan 

Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 dikenakan 

sanksi sebagai berikut:0 

a. Pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 100.000 

(seratus ribu rupiah).0 

b. Membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan putusan hakim.0 

Bagi pengusaha/perusahaan yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu 

membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama 

batas jangka waktu tertentu.0 Walaupun terdapat prinsip „No Work No Pay” dalam 

sistem pengupahan, namun karena alasan tertentu pekerja/buruh tetap berhak menerima 
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upah dari pengusaha/perusahaan.0 Pengecualian prinsip “No Work No Pay” diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 203 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
38

.0 

2.4.2 Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam 

Pelaksanaan Upah Minimum0 

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kota Serang adalah 

berperan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan 

jaminan sosial pekerja/buruh serta akan mendorong kinerja dunia usaha yang mampu 

membangun hubungan industrial dengan baik dan harmonis.0 

Sedangkan peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

pelaksanaan Upah Minimum Kota adalah untuk menjamin pelaksanaan ketentuan 

tentang Upah Minimum Kota dan meniadakan serta memperkecil adanya pelanggaran 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan 

dengan baik.0 

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.553-HUK/Tahun 

2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Banten Tahun 2017 Upah Minimum 

Propinsi Banten Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.2.866.595 (dua juta delapan ratus 

enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) maka Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi sangat berperan dalam upaya pengawasan pelaksanaan Upah 

Minimum  Kota tersebut.0 Jadi dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota di Kota Serang 
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semenjak disahkannya Upah Minimum Kota Serang maka Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan atas perusahaan/pengusaha 

yang melakukan penyimpangan atas ketentuan besar upah minimum yang sudah 

ditetapkan untuk periode tahun 2017.0 Untuk itulah peran pengawasan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota membawa arti yang 

besar untuk mengarahkan perusahaan/pengusaha dan tenaga kerja supaya patuh pada 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.0 

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang bahwa 

pengawsan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi fungsi,0 yaitu: 

“Pertama Mempersiapkan data dan menyusun rencana kegiatan Sub dinas. 

Kedua Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan. Ketiga 

Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, 

keselamatan, dan kesehatan kerja, lingkungan kerja serta jaminan sosial tenaga 

kerja dan penggunaan tenaga kerja asing. Keempat Memproses penerbitan izin 

pemakaian ketel uap, bejana tekan, dan peralatan yang digunakan perusahaan. 

Kelima Memproses penerbitan penyimpangan waktu kerja dan izin kerja malam 

wanita serta wajib lapor ketenagakerjaan. Keenam Melaksanakan0 tugas-tugas 

lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya”
39

.0 

 

Dari Tugas Pokok dan Fungsi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

diatas, sangat jelas bahwa peran pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

pengawasan Upah Minimum Kota di Kota Serang sangat vital dan penting, maka 

dengan pentingnya pengawasan tersebut, dapat diharapkan tenaga kerja bisa mendapat 

perlindungan yang jelas soal masalah ketenagakerjaan terutama soal upah minimum.0 
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