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Mekanisme Ketetapan Upah Minimum (KUM)

 Pada dasarnya dalam menetapkan Ketetapan Upah          
Minimum (KUM) Wakil-wakil Organisasi Pengusaha 
(APINDO) di Dewan-Dewan Pengupahan Daerah setempat 
memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai 
prinsip pengupahan khususnya dalam hal Dewan 
Pengupahan Daeerah  menetapkan besaran Upah Minimum 
dalam satu daerah (KUM Propinsi, Kabupaten atau Kota);

 Selanjutnya bila di Dewan telah terjadi kesepakatan       
bersama, KUM disampaikan oleh Dewan kepada Kepala 
Daerah sesuai tingkatannya sebagai Rekomendasi;

 Kepala Daerah dapat menyetujui atau tidak, bila setuju
Rekomendasi ditandatangani dan diterbitkan KUM Daerah
yang wajib ditaati oleh semua pihak, bila tidak setuju Kepala
Daerah mengembalikan ke Dewan untuk dibahas kembali.
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Landasan Hukum

1.    Permenaker No. 01/MEN/ Tahun 1999 Tentang Upah
Minimum;

2.     Kepmenakertrans No. 226/MEN/Tahun 2000 Tentang Perubahan Pasal-
pasal (1,3,4,8,11,20 dan 21) Permenaker No. 01/MEN/Tahun 1999 
Tentang Upah Minimum;

3.     UU NO.13/2003/Ketenagakerjaan Psl 88, 89,90,91;

4. Permenakertrans No. PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen Dan 
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

5. Permenakertrans No. PER-13/MEN/2012 Tentang Komponen Dan 
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 
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Pengertian  Penetapan/Ketetapan Upah 
Minimum (KUM) dan Pelaksanaannya 

Dari Masa ke Masa :

1. Penetapan Upah Minimum  (KUM) Versi ILO;

2.  Penetapan Upah Minimum berdasarkan Permenaker

No. Per-05/MEN/1989/Upah Minimum, memuat :

Merupakan Pelaksanaan UU No. 14/1969 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
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Penetapan Upah Minimum 
Versi ILO

Pengertian :

Upah Minimum digunakan dalam 
berbagai cara diseluruh dunia untuk 
menunjukan batas bawah upah yang 
dapat ditegakkan secara hukum melalui 
proses yang memerlukan kewenangan 
negara.
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Peranan Dasar Upah Minimum

 Memberikan lindungan bagi sejumlah kecil pekerja/buruh 
berpenghasilan rendah yang dianggap rentan dalam pasar 
kerja;

 Menjamin pembayaran upah yang dianggap wajar, yang 
tidak terbatas pada kategori pembayaran upah terendah;

 Memberikan perlindungan dasar pada struktur upah 
sehingga merupakan jaring pengaman terhadap upah yang 
terlalu rendah;

 Sebagai instrumen kebijakan makro ekonomis untuk 
mencapai tujuan nasional berupa pertumbuhan dan 
stabilitas ekonomi, serta pemerataan penghasilan.
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Mekanisme & Prosedur

Terdapat Beberapa Pola Dasar :

1.     Mekanisme dimana keputusan kunci dilakukan oleh 
Legislator : “Tingkat upah minimum ditetapkan melalui 
proses Legislatif, yaitu dicantumkan dalam UU”;

2.     Keputusan Eksekutif Departemen Pemerintah :
“Memberikan kekuasaan kepada Pemerintah (Eksekutif) 
untuk menetapkan tingkat upah minimum % ruang 
lingkupnya, upah minimum melalui Instruksi, Peraturan, 
atau Keputusan (Pemerintah, Presiden atau Menteri);

3.      Dalam praktek Pemerintah berkewajiban berkonsultasi 
lebih dahulu dengan lembaga konsultatif Tripartit”, LKS 
TRIPNAS/DEPENAS.
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Mekanisme & Prosedur

Keputusan oleh Dewan (Dewan) dengan kekuasaan 
memberi Rekomendasi :

“Mendelegasikan tugas persiapan Keputusan Upah 
Minimum kepada lembaga-lembaga yang dibentuk, 
yang berfungsi :

 Merekomendasikan tingkat Upah Minimum yang 
akan diputuskan Pemerintah;

 Menetapkan tingkat Upah Minimum yang dapat 
dimodifikasi Pemerintah:
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Lanjutan

 Pemerintah hanya bisa mengembalikan                    
(menerima/menolak)  usulan upah, Pemerintah tidak 
mengubahnya;

 Dewan diberi wewenang mengeluarkan Keputusan Upah 
Minimum, sambil menunggu Keputusan Pemerintah, 
Keputusan oleh Dewan (Dewan) dengan kewenangan 
pembuatan Keputusan final;

 Dewan diberi tanggung jawab penuh dari Pemerintah untuk 
mempersiapkan proposal UM serta menetapkan tingkat 
minimum, dan aspek-aspek lain dari kebijakan pengupahan. 
Keputusan oleh Dewan (Dewan) dengan kewenangan 
pembuatan Keputusan. 



1010

PENGERTIAN

a. Upah Minimum adalah Upah Pokok ditambah dengan  
tunjangan tetap dengan ketentuan Upah Pokok serendah-
rendahnya 75 % dari Upah  Minimum;

b. Upah Minimum sub Sektoral Regional adalah Upah 
Minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub 
sektor tertentu dalam daerah tertentu; (DPN APINDO 
mengusulkan untuk menghapus ketentuan ini);

c. Upah Minimum Sektoral Regional (UMSR) adalah UM yang  
berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu 
dalam daerah tertentu. (DPN APINDO mengusulkan untuk 
menghapus ketentuan ini);

Catatan : DPN APINDO mengusulkan hanya ada 1 (satu) jenis
UM,  dibawah UM ada UM bagi UMKM.-
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Permenaker N0.: Per-01/MEN/1999 Tentang 
Upah  Minimum

Pokok-Pokok Menimbang :

Perlu ditetapkan dengan Permenaker Upah 
Minimum dengan mempertimbangkan 
peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa 
mengabaikan peningkatan produktivitas dan 
kemajuan perusahaan serta perkembangan 
perekonomian pada umumnya.
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PENGERTIAN
(Definisi)

 Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri
dari upah pokok termasuk tunjangan tetap;

 Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tkt I) upah yang
berlaku di satu Propinsi;

 Upah Minimum Regional Tkt II (UMR Tk. II) UM yang berlaku
di daerah Kabupaten/Kotamadya;

 Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk II)
upah yang berlaku secara sektoral di satu Propinsi;
(Diusulkan untuk ditiadakan);

 Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk II)
UM yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota;
(Diusulkan untuk ditiadakan);

 Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta
pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha
Indonesia (KLUI).
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PENGERTIAN
(Ruang Lingkup, Penetapan dan Jangka Waktu Masa/Berlaku)

 Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang berbentuk perusaha 
an diperlakukan sama dengan perusahaan  apabila mempu-
nyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana 
layaknya perusahaan mempekerjakan pekerja;

 Menteri Tenaga Kerja menetapkan besarnya upah minimum 
dan peninjauan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) ta-
hun sekali; (Ketentuan ini diusulkan dikembalikan);

 KUM ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari 
sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
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Dasar-Dasar Pertimbangan Penetapan UMR
Faktor-Faktor :

I.                                                                                                          
a.  Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
b.   Indeks Harga Konsumen (IHK);
c.   Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan    perusahaan;
d.  Upah pada umumnya yang berlaku di daerah  tertentu dan antar 

daerah;
e.   Kondisi Pasar Kerja;
f.    Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan

perkapita.

II. Dasar Pembayaran Kesepakatan antara pekerja/ serikat pekerja 
dengan pengusaha upah dapat  dibayarkan mingguan atau 2 (dua) 
mingguan dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada 
upah bulanan.

Catatan : (Ketentuan ini diusulkan untuk dikembalikan).-



1515

Upah Minimum Diperuntukan Bagi :

 Pekerja tetap, kontrak dan dalam masa percobaan, upah serendah-
rendahnya adalah sebesar Upah Minimum;

 Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja lajang yang bermasa kerja 
kurang dari 1 (satu) tahun;

 Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu 
tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat 
pekerja dengan pengusaha.

(Diusulkan: pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tazhun                          
perubahan upah sepenuhnya berdasarkan penilaian prestasi kerja 
“Seseorang di hargai/diimbal berdasarkan prestasi kerjanya”
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Lanjutan
 Pekerja Borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilak-

sanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan         
serendah-rendahnya sebesar UM di perusahaan ybs;

 Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara upah bulanan 
yang dibayar berdasarkan kehadiran dengan perhitungan 
upah sehari:
Upah bulanan dengan sistim jadwal kerja 6-1 dalam seming-
gu, upah bulanan perhari dibagi 25 (dua puluh lima).                                                          
Jadwal kerja 5-2 seminggu, upah bulanan perhari dibagi 21-
(dua puluh satu);

 Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah 
menerima upah lebih tinggi dari UM yang berlaku, dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atau 
PKB.
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Pengupahan Versi UMSR
(DPN APINDO mengusulkan agar ketentuan-ketentuan ini 

ditiadakan)

 Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) adalah 
Upah Minimum yang berlaku secara sektoral 
diseluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi;

 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota adalah 
Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di 
Daerah Kabupaten/Kota;

 Upah Minimum terdiri dri UMP, UMSP, UMKK, 
UMSKK.
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KEPMENAKERTRANS NO. 226/MEN/2000
TENTANG PERUBAHAN PASAL 1,3,4,8,11,20,21 PERMENAKERTRANS NO. 

01/MEN/1999

 UMR Tingkat I menjadi UMP; UMR Tingkat II menjadI 
UMK/K;

 UMSR Tingkat I menjadi UMSP; UMSR Tingkat II
menjadi UMSK/K; (Ketentuan ini diusulkan ditiadakan)

 Gubernur  menetapkan besarnya UMP atau UMK/K
UMK/K harus lebih besar dari UMP; (Ketentuan ini 
diusulkan diubah menjadi : Gubernur atas rekomendasi 
Dewan Pengupahan Daerah menetapkan besarnya UMP 
atau UMK/K);

 Selain UMP, UMK/K Gubernur dapat menetapkan UMSP 
atau UMSK/K atas kesepakatan Organisasi Perusahaan 
dengan SP/SB;  (Ketentuan ini diusulkan ditiadakan).-
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Lanjutan …..
 KUM ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh hari 

sebelum tanggal berlakunya UM;

 Peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK/K diadakan  1 
(satu) tahun sekali; (Ketentuan ini diusulkan diubah menjadi 
: Peninjauan terhadap besarnya UM dan UMK/K diadakan 2 
(dua) tahun sekali);

 Gubernur dalam menetapkan UMP dan UMK/K berdasarkan 
usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan 
Sosial;

 Dalam merumuskan usulan, KPPJS-DKD dapat berkonsultasi 
dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dan disampaikan 
kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah 
Depnaker/Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di Propinsi.



2020

Tata Cara Penangguhan

Permenakertrans No. : PER-01/MEN/1999) - Pasal 20 :

(1) Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan,

dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah

minimum;

(2) Permohonan penangguhanpelaksanaan upah minimum diajukan

kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Terdapat beberapa perubahan pasal-pasal oleh :

Kepmenakertran No.: KEP. 226/MEN/2000-Psl 20 :
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3. Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa 
keadaan keuangan perusahaan guna pembuktian ketidak-
mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan;

4. Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan 
penangguhan pelaksanaan upah minimum; (Diusulkan 
menjadi : Gubernur  menetapkan penolakan atau 
persetujuan penangguhan UM tanpa persetujuan SP/SB);

5. Persetujuan Penangguhan yang ditetapkan oleh Gubernur 
berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
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Rekomendasi 
Sistem Pengupahan dan Upah Minimum

 UM harus dikembalikan sebagai upah kepada pekerja/ bu-
ruh sebagai jaring pengaman (safety net), agar upah tidak 
jatuh pada level dibawah kewajaran, pekerja/buruh menik-
mati tingkat kehidupan yang cukup layak, berada pada garis 
kemiskinan;

 Upah Minimum hanya diterapkan pada pekerja/buruh 
lajang dengan masa kerja kurang dari 1(satu) tahun;

 Upah diatas Upah Minimum bagi pekerja/buruh dengan 
masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan sesuai hasil 
penilaian prestasi kerja (Pay for Performance);

 Pengupahan masih memerlukan campur tangan pemerintah 
dalam hal KUM sebagai jaring pengaman.
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Lanjutan …

 Harus ditegaskan tingkat upah real di setiap perusahaan 
diarahkan sebagai hasil penilaian prestasi kerja (unjuk 
kinerja)  dan lebih tinggi dari UM;

 Untuk menunjang produktivitas perhitungan upah harus 
berdasarkan : Prinsip keadilan, masa kerja dan kinerja;

 Kendalanya adalah adanya ketidak konsistenan 
Penetapan/Ketetapan UM. (Meskipun rekomendasi telah 
diusulkan oleh Dewan Pengupahan Daerah, tetapi seringkali 
Gubernur/Kepala Daerah merubahnya tanpa 
dikonsultasikan lagi dengan Dewan)
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Lanjutan …

5.  Standarisasi KUM dengan menggunakan data garis 
kemiskinan nasional sebagai ancangan:

 KUM sekarang ini cenderung mengundang kontroversi 
karena perbedaan persepsi cara menghitung UM antara SP 
dan OP;

 Tidak mudah mencari kata sepakat mengenai besarnya UM 
hingga settlement UM merupakan kompromi politik. UM 
seringkali di persepsikan terlalu tinggi oleh OP;

 UMR yang seharusnya merupakan upah minimum dalam 
prakteknya menjadi upah maksimum. Untuk mengurangi 
intervensi politis, perselisihan UM perlu diminimalkan.
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Dilema Ketetapan Upah Minimum
(KUM)

 Pada dasarnya aturan main tentang KUM sudah lebih dari 
cukup diakomodir oleh Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana diuraikan terlebih dahulu dalam paparan 
diatas;

 Masalah kronis setiap tahun terjadi seolah-olah dunia usaha 
dari unsur Pengusaha dan Pekerja /Buruh berkutat tidak sa-
ling kompromi dalam menetapkan angka besaran UMP/KK 
di Dewan Pengupahan Daerah Setempat;

 Perbedaan pendapat ini biasanya berlanjut menjadi sengke-
ta yang seringkali diikuti demo dan mogok kerja pekerja/bu 
ruh. Yang lebih memprihatinkan lagi bila terjadi kesepakat-
an dalam bentuk rekomendasi ditujukan kepada Kepala 
Daerah melalui Instansi Dinas Tenaga Kerja setempat, akibat 
tekanan demo pekerja/buruh,  Kepala Daerah merubahnya 
tanpa terlebih dahulu mengembalikan kepada Dewan 
Pengupahan Setempat;
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Lanjutan

 Terjadi juga ketidaksepakatan tripartit, namun kelompok 
SP/SB yang tidak duduk sebagai Anggota Dewan Pengupa-
han Daerah setempat, melakukan gerakan-gerakan  pene-
kanan kepada instansi Pemerintah di- Pusat dan Daerah 
untuk memaksakan besaran angka UMP yang mereka ingin-
kan; Bagi dunia usaha khususnya unsur Pengusaha dan ma-
syarakat pada umumnya masalahnya  menjadi dilematis an-
tara kesanggupan Pengusaha untuk meningkatkan kesejahte 
raan Pekerja/Buruh dan keluarganya melalui mekanisme Ke-
tetapan Upah Minimum versus praktek –praktek pemaksaan 
kehendak secara sepihak baik mel;alui gerakan-gerakan fisik 
maupun tekanan ke ruang kewenangan Eksekutif/Menteri/ 
Kepala Daerah/Instansi Teknis Terkait, 
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Contoh Penyimpangan Pembuatan Juklak

 Sebagai tindak lanjut UU  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
terkait  Komponen KHL untuk KUM, telah diterbitkan Kepmenaker No. 
17 Tahunj 2005 yang memuat 46 komponen KHL sebagai acuan tahapan 
pencapaian  KHL.  Pada tahun 2012 terdapat aspirasi SP/SB untuk 
meningkatkan jumlah komponen;

 3 unsur Tripartit menyerahkan survei/kajian kepada DEPENAS untuk 
menetapkan komponen apa saja dan berapa jumlahnya yang layak 
untuk ditambah;

 Hasil kajian DEPENAS yang dipaparkan pada Sidang Pleno LKS Tripanas 
menemukan 4(empat) komponen yang layak untuk ditambahkan, 
dengan demikian jumlah komponen baru adalah menjadi 50 komponen;

 Namun demikian salah satu unsur SP/SB di LKS Tripnas tetap menolak 
jumlah komponen baru tsb;    
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Lanjutan

 Menakertrans yang mengambil alih masalah tsb. Langsung 
tanpa berkonsultasi lagi dengan BP maupun LKS Tripnas 
menerbitkan Permenakertans No. 13 Tahun 2012 dengan 
menambahkan 10 (sepuluh) komponen baru, sehingga 
jumlah komponen bertambah menjadi 60 (enam puluh) 
komponen;

 Hal ini tentu saja mengagetkan Organisasi Pengusaha/APIN-
DO, yang lebih menyedihkan lagi kebijakan Menakertrans 
tsb tetap ditolak oleh satu SP/SB di LKS Tripnas bahkan 
menuntut dengan  mempatok angka KHL untuk P/B lajang 
80 KHL dan P/B berkeluarga 120 KHL;

 Kesimpulannya Menaker tidak mengindahkan azas Konsulta-
si Tripartit sebagaimana amanat Konvensi ILO No. 144/1976 
yang telah diratifikasi Pemerintah RI



2929

Terima Kasih

Salam LKMD

DPN APINDO, , Gedung Permata Kuningan,  Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia 

Kav. 9C, Guntur-Setiabudi, Jakarta 12980.

Telp : 021-83780824, Fax : 021-83780823/83780746, HP 0811884857 

Website : www.apindo.or.id

http://www.apindo.or.id/

