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Pengupahan termasuk 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 bagi kemanusiaan. 

Maksud dari penghidupan yang layak, di mana jumlah pendapatan pekerja/ buruh dari hasil 

pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara 

wajar, yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, 

dan jaminan hari tua. 

Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/318/KPTS/013/2006 merupakan suatu keputusan yang 

dikeluarkan oleh Gubernur selaku kepala daerah propinsi sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja sangat penting artinya untuk 

mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dengan 

peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuai rekomendasi 

usulan upah minimum Kabupaten/ Kota tahun 2007 dari Bupati/ Walikota se-Jawa Timur 

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tetap mengenai sifat, keadaan hubungan tertentu dalam masyarakat 

sehingga peneliti bisa melakukan eksploitasi dan klasifikasi mengenai sesuatu atau pertanyaan 

sosial dengan jalan mendiskripsikan variabel yang dijabarkan melalui sejumlah indikator yang 

berkenaan dengan masalah penelitian. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi buruh Kota Malang terhadap 

SK Gubernur No. 188/318/KPTS/013/2006 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di 

Jawa Timur 2007 adalah negatif. Hal ini dikarenakan karena Upah Minimun Kota (UMK) yang 

buruh terima dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak. Hal ini 

dikarenakan Dewan Pengupahan Kota Malang sebagai lembaga tripartit yang merekomendasikan 

nilai Upah Minimum Kota (UMK) kepada walikota yang kemudian diajukan kepada Gubernur, 

walaupun telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tetapi belum dapat 

memperjuangkan nilai UMK yang sesuai dengan harapan buruh, hal tersebut dikarenakan 

susunan dari Dewan Pengupahan Kota Malang yang terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur 

organisasi pengusaha dan unsur pemerintah dinilai tidak representatif karena dengan 

perbandingan 1:1:2 sehingga lebih banyak didominasi unsur dari pemerintah.  

Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperoleh melalui survei harga di pasar dan dijadikan 

sebagai patokan dalam menghitung nilai UMK dirasa masih belum ada perubahan dan 

penambahan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas harga kebutuhan. Hal itu 

disebabkan belum ada formulasi yang tepat dalam KHL. Selain itu Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL) sekarang belum bisa dikatakan masih menuju kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

karena itu hanyalah Item dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sebanyak 43 item ditambah 

dengan 3 item menjadi 46 item yang kemudian disebut sebagai 46 item Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL). Sehingga tidak ada bedanya antara nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang dulu 



dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sekarang ini 

Diharapkan kepada Gubernur Jawa Timur dalam menetapkan suatu kebijakan publik harus 

berdasarkan prosedur atau mekanisme yang ada, yaitu dalam menetapkan Upah Minimum Kota 

(UMK) harus sesuai dengan usulan dari Dewan Pengupahan Kota yang telah melakukan survei 

harga kebutuhan di pasar. 

 


