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ABSTRAK 

FORMULASI KEBIJAKAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM 

KOTA (UMK) BATAM TAHUN 2012 

 

Nama  : HARRY MAIVI AZWAR  

NIM  : 100565201132 

Fakultas : IlmuSosialdanPolitik 

Program Studi : IlmuPemerintahan 

Formulasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai 

alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, termasuk 

pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Formulasi 

Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012”. 

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini karena kebijakan yang diterapkan 

Pemerintah Kota Batam dalam penetapan Upah Minimum Kota pada tahun 2012, 

masih terdapat gejolak dari kelompok pekerja/buruh dan kelompok pengusaha 

terhadap kebijakan yang di terapkan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif karena 

metode ini memberikan data tentang manusia atau keadaan dan gejala-gejala 

lainnya yang ada dalam hal yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang 

tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti,  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori formulasi kebijakan pada 

buku Muhammad Irfan Islamy yang berjudul “Prinsip-Prinsip Perumusan 

Kebijaksanaan Negara” teori ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana tahapan 

dan mekanisme formulasi kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam menetapkan 

Upah Minimum Kota Batam tahun 2012. Teori formulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai beberapa alternatif yang akan dilaksanakan untuk 

penetapan UMK Kota Batam yang berawal dari Identifikasi alternatif, 

mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai alternatif, pemilihan alternatif 

dan penetapan alternatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok 

pengusaha yang tidak menerima atas hasil survey yang di hasilkan oleh Dewan 

Pengupahan Kota Batam dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Batam 

melalui S.K. Gubernur Kepulauan Riau, sehingga menimbulkan tuntutan dari 

kelompok pekerja/buruh. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Pemerintah Kota Batam dalam 

menerapkan sebuah kebijakan melalui S.K Gubernur Kepulauan Riau sudah dapat 

dikatakan baik sesuai Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 dengan 

memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, dalam hal ini yang terjadi 

memang kelompok pengusaha masih keberatan dan tidak mendukung dengan 

kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Batam untuk UMK pada tahun 2012. 

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Penetapan UMK 
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ABSTRACT 

 

POLICY FORMULATION ON MINIMUM WAGE DETERMINATION 

CITY (MSE) BATAM IN 2012 

 

Name   : HARRY MAIVI AZWAR 

NIM   : 100565201132 

Faculty  : Social and Political Sciences 

Study Program : Government Science 

 

Policy formulation is the selection of a series of action alternatives that are 

performed continuously and never finishes, including decision-making. In this 

study the authors take the title "Formulation Determination of Minimum Wage 

Policy In Town (MSE) Batam Year 2012 ". Considerations underlying this study 

because the policy applied in the determination of the Government of Batam City 

Minimum Wage in 2012, there is still turmoil of a group of workers / laborers and 

employers group policies applied to it. 

This study uses descriptive qualitative approach because this 

method provides data on human or circumstances and other symptoms that exist 

in the case to be studied. By using a qualitative research method is expected to 

find the hidden meanings behind objects or subjects to be studied, 

In p enelitian writer uses the theory of policy formulation on Muhammad 

Irfan Islamy book entitled "Principles of State Policy Formulation" theory aims to 

determine how the mechanism for policy formulation stage and the Government 

of Batam in Batam City Minimum Wage set in 2012 formulation theory used in 

this study has a number of alternatives to be carried out for the determination 

MSE Batam which began with identification of alternatives, defining and 

formulating alternatives, evaluating alternatives, selecting alternatives and 

alternative determination. In the present study found that the group of 

entrepreneurs who do not accept the results of the survey that produced by the 

Batam city councils and the policy implemented by the Government of Batam 

Riau Islands Governor Decree, giving rise to the demands of a group of workers / 

laborers. 

The conclusion of this study is the Batam City Government in 

implementing a policy through the Decree of the Governor of Riau Islands could 

have been said better fit Permenakertrans No. 17 of 2005 with regard to the needs 

of decent living (KHL). However, in this case happens is still mind and employer 

groups do not support the policy of the Government of Batam applied to MSEs in 

2012. 

 

Keywords: Policy Formulation, Determination of MSEs 
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A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang ada di setiap 

tahunnya pada agenda Pemerintah Kota Batam maka dari itu Pemerintahan Kota 

Batam wajib mengambil suatu kebijakan publik. Pengambilan kebijakan publik 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian, sumberdaya alam, finansial, 

dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 

masyarakat, atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan 

hasil dari adanya sinergi, kompromi, dan bahkan kompitisi antara berbagai 

gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem 

politik suatu negara. 

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah 

nasional yang memang sangat kompleks. Namun masalah pengupahan menjadi 

masalah utama yang tidak pernah ada habisnya. Selama ini Pemerintah 

memandang masalah ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah 

surpus labour ataupun masalah angkatan kerja yang semakin membludak, namun 

kesempatan kerja yang tersedia sangatlah terbatas. Sehingga hal-hal yang 

berkaitan dengan perlindungan, dan perbaikan kesejahteraan buruh ditinggalkan 

begitu saja, termasuk masalah pengupahan yang masih jauh dari penglihatan 

Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 
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Pemerintah belum mampu menampung dan menyelesaikan masalah pengupahan 

yang dihadapi buruh.
1
 

Isu upah memang merupakan isu panas sejak dulu. Hari ini, penentuan 

upah di daerah (Kabupaten atau Kota) adalah medan perang paling nyata bagi 

para pekerja atau buruh. Upah jelas lebih merupakan isu eksistensial bagi pekerja 

atau buruh, yang sungguh nyata dan sungguh penting, Setiap tahunnya tuntutan-

tuntutan dan aspirasi pekerja atau buruh selalu diteriakkan lewat media 

perjuangan mereka yaitu melalui serikat-serikat pekerja atau buruh yang 

mewakili kepentingan mereka. Perbaikan kesejahteraan pekerja atau buruh 

menjadi tuntutan utama para pekerja atau buruh yang menginginkan adanya 

perubahan kehidupan yang lebih layak demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini 

akan menjadi masalah yang kompleks jika dikaitkan dengan tingkat kebutuhan 

buruh yang tidak sesuai dengan tingkat upah yang mereka terima, tingkat 

kebutuhan yang semakin meningkat dan mahal harus dipenuhi dengan upah yang 

rendah.  

Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak persolan-persoalan 

mengenai Upah Minimum Kota (UMK) yang dihadapi Pemerintah akibat krisis, 

maka bagaimanapun membutuhkan perhatian yang besar dan penangan 

Pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu 

kompleks dan berat yang dihadapi Pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya 

berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit antara permintaan dari para 

tenagakerja dan pengusaha. Terkadang kebijakan tersebut membantu Pemerintah 

                                                           
1
 http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24638/4/chapterI.4%20I/PDF. diakses 20 Mei 

2014 

http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24638/4/chapterI.4%20I/PDF.%20diakses
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dan rakyat Indonesia keluar dari krisis masalah, tetapi juga sebaliknya. (Budi 

Winarno, 2008 :15) 

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai 

peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja 

atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, sehingga upah pada 

dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja untuk 

memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam menentukan tingkat upah pihak-

pihak sebagai pelaku penerima pekerjaan atau buruh dan pemberi pekerjaan 

memiliki pandangan yang berbeda. Bagi pengusaha upah merupakan bentuk 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang berdampak pada keuntungan 

perusahaan. Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah mereka sangat 

berhati-hati, sedangkan bagi buruh, upah merupakan sumber pendapatan, 

sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan tingkat upah. 

Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Ini sering 

memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha, oleh karena itu untuk 

mencapai kesepakatan dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi 

Pemerintah perlu dilibatkan, hal ini juga sebagai bentuk perlindungan buruh yang 

memang menjadi kaum inferior jika berhadapan dengan pengusaha. Posisi tawar 

buruh yang rendah menyebabkan ketidakseimbangan posisi buruh jika 

berhadapan dengan pengusaha, adanya intervensi dan peran Pemerintah dalam 

hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar buruh yang 

memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha. 
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Salah satu bentuk keterlibatan Pemerintah dalam hubungan industrial 

adalah dalam penetapan tingkat upah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan 

upah minimum, upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah 

sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada 

pekerja yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, bahwa upah 

minimum dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemerintah 

untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah di setiap perusahaan 

agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga 

kebutuhan hidup layak. 

Formulasi upah dilakukan secara tripartit antara pengusaha, Pemerintah 

dan serikat pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan akan tingkat upah 

yang adil bagi semua pihak, terutama adil buat pekerja atau buruh. Berangkat 

dari perbedaan pandangan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tadi, maka 

dalam hal penetapan tingkat upah bukanlah hal yang mudah. Masing-masing 

pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga untuk mencapai kesepakatan 

mengenai tingkat upah tidak jarang akan diwarnai oleh pertentangan, hal tersebut 

juga terjadi di tingkat Kota yang mengatur tentang Upah Minimum Kota (UMK).  

Pertentangan dan perdebatan tersebut pastinya akan berpengaruh pada 

keputusan-keputusan yang di ambil dalam proses formulasi kebijakan UMK 

Batam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti formulasi upah minimum 

Kota Batam Tahun 2012 dan menganalisa interaksi antara pengusaha, serikat 

buruh dan Pemerintah dalam menentukan tingkat upah minimum yang menjadi 
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hasil kesepakatan dari ketiga lembaga tersebut. Formulasi UMK haruslah 

berangkat dari tuntutan-tuntutan pekerja atau buruh akan upah yang layak bagi 

mereka, karena formulasi yang baik adalah formulasi yang mampu merumuskan 

tuntutan serta mampu dilaksanakan nantinya. Inilah kemudian yang menjadi 

bentuk komunikasi dan pembahasan bersama yang dilakukan secara tripartit 

dalam hal perumusan tingkat upah yang adil, yaitu mampu memenuhi standar 

kelayak hidup pekerja atau buruh dan bagi pengusaha tentunya tidak 

memberatkan dan mengancam keuntungan perusahan. 

Tuntutan-tuntutan pekerja atau buruh akan upah yang layak menjadi input 

dalam formulasi kebijakan pengupahan, tuntutan yang lahir dari pekerja atau 

buruh ini selanjutnya akan dikonversi dalam proses formulasi menjadi kebijakan 

pengupahan nantinya. Melalui Formulasi kebijakan pengupahan dirumuskan 

tingkat upah yang menjadi dasar pengupahan setiap daerah, oleh karena itu 

besaran tingkat upah masing-masing daerah Kabupaten/Kota berbeda, hal ini 

disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi makro setiap daerah.  

Survei KHL adalah survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan 

terhadap item-item KHL yang disepakati dan yang mewakili kebutuhan pekerja 

atau buruh yang sebenarnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal 88 ayat (4) diamanatkan bahwa 

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam 

pasal 89 juga dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan 

upah minimum dicapai secara bertahap. Kebutuhan Hidup Layak yang 
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selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non 

fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2
 

Survei KHL sebagai faktor intern yang mempengaruhi formulasi UMK, 

adalah survei yang memperhitungkan sejumlah item-item dasar kebutuhan 

pekerja atau buruh berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh dewan 

pengupahan. Namun, “Mengapa upah minimum masih saja rendah padahal 

survei KHL telah dilakukan?”. “Apakah formulasi UMK yang selama ini sudah 

mencerminkan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak buruh ?“. Ada banyak hal 

yang perlu dipertanyakan dalam hal ini. UMK sebagai safety net bagi pekerja 

atau buruh pastinya menjadi harapan pekerja atau buruh untuk mendapatkan 

upah yang layak. 

Dapat dilihat dalam perbedaan penetapan UMK dan nilia KHL dari tahun 

2001-2012 kenaikan pada penetapan UMK Tahun 2012 sangatlah seknifikan 

dapat dilihat dari table berikut : 

Table 1.1 

Data Pencapaian UMK Batam KHM/KHL Tahun 2001 s/d 2012 

Tahun UMK(Rp) KHM/KHL (Rp) 

Persentase 

pencapaian UMK 

terhadap KHM/KHL 

(%) 

1 2 3 4 

2001 Rp. 485.000 Rp. 548.165 88,5 

2002 Rp. 535.000 Rp. 676.485 79,1 

                                                           
2 Permenakertranstrans Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 Pasal 1 
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Tahun UMK(Rp) KHM/KHL (Rp) 

Persentase 

pencapaian UMK 

terhadap KHM/KHL 

(%) 

2003 Rp. 555.000 Rp. 679.275 81,7 

2004 Rp. 602.175 Rp. 713.625 84,4 

2005 Rp. 635.000 Rp. 728.040 87,2 

2006 Rp. 815.000 Rp. 1.056.000 77,2 

2007 Rp. 860.000 Rp. 1.019.076 84,4 

2008 Rp. 960.000 Rp. 1.043.189 92,0 

2009 Rp. 1.045.000 Rp. 1.350.626 77,4 

2010 Rp. 1.110.000 Rp. 1.275.529 87,0 

2011 Rp. 1.180.000 Rp. 1.288.906 91,6 

2012 Rp. 1.402.000 Rp. 1.302.992 107,6 

Sumber : Dinas Tenagakerja Kota Batam, 2014 

Berdasarkan table I.1 di atas dapat di analisa bahwa penetapan Upah 

Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012 itu pekerja atau buruh tidak 

menerima Surat Keputusan Gubernur Nomor 532 Tahun 2011 yang menyatakan 

bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2012 sebesar Rp. 1.310.000 

serta buruh meminta kenaikan hingga Rp 1.760.000 karna sesuai dengan (KHL) 

yang riil di Kota Batam. Sedangkan pengusaha mensetujui mengenai penetapan 

Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang diterangkan  dalam Surat Keputusan 

Nomor 532 Tahun 2011 yang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 

tahun 2012 yang ditetapkan Gubernur Kepri ini naik sebesar Rp 130.000 

dibanding UMK tahun 2011 Rp 1.180.000. Adapun dibanding nilai KHL versi 

pengusaha, angka ini lebih tinggi Rp 50.000. Dalam rapat pembahasan UMK 
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Batam 2012, nilai KHL yang disepakati pengusaha sekaligus yang mereka 

usulkan sebagai UMK adalah Rp 1.260.000. 

Dengan adanya gejala-gejala tersebut maka penulis melakukan sebuah 

penelitian yang diberi judul “Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah 

Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012”. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Formulasi Kebijakan dalam 

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana proses tahapan dan mekanisme formulasi 

kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam menetapkan Upah Minimum Kota 

Batam tahun 2012. 

 

D. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Yang mencoba  mengungkapkan dan menggambarkan tentang bagaimana 

Formulasi Kebijakan dalam penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 

2012. 
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E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumberlangsung dari responden penelitian di lapangan,yang akan 

memberikan peneliti informasi mengenai upah minimum Kota Batam 

b. Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau 

merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga 

dan penting. Peneliti mengambil objek atau aktifitas tenaga kerja dan 

pengusaha dalam Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam. 

 

F. Landasan Tiori 

1. Pemerintahan 

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni dikatakan sebagai seni karena 

berapa banyak pemimpin Pemerintah yang tanpa pendidikan Pemerintahan, 

mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda Pemerintahan. 

Sedangkan dikatakan sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena 

memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, 

baik objek materian maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik. 

Pemerintahan mempunyai 4 (empat) unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung 

yang mempunyai saling memiliki hubungan, pihak memerintah memberikan 

wewenang, dan pihak Pemerintah memiliki ketaatan (Inu Kencana, 2007:20). 

Selain itu, juga dijelaskan oleh C. F. Strong dalam ( Inu Kencana, 

2007:22) mengatakan Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan 

untuk memilihara kedamaian dan kemanan negara, kedalam dan keluar. Oleh 

karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk 
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mengndalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif  atau 

dalam arti pembuat Undang-undang, ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial 

atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka 

membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal 

tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. 

Sementara itu, lebih lanjut dijelaskan oleh Mac Lver dalam (Inu Kencana, 

2007:34) mengartikan Pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang 

yang mempunyai kekuasaan (government is the organization of men under 

authority). Dapat dikatakan juga bahwa Pemerintahan hanyalah suatu seni, dapat 

ditolerir karena maksudnya adalah seni vocal (bagaimana kemampuan 

menggerakkan orang-orang dalam karismatis retorika, administrator dan 

kekuasaan kepemimpinan) atau seni sastra (bagaimana kemampuan menciptakan, 

mengkarsakan dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau juga 

bagaimana kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon yang harus 

dimiliki Pemerintah sebagai pengusaha) (Inu Kencana, 2007:33) 

Dengan demikian, suatu Pemerintahan yang bagus pasti mempunyai 

mekanisme yang baik untuk menentukan bagaimanacaranya menyelesaikan 

masalah sosial yang diatur dan diterapkan oleh Pemerintahan yang berlaku secara 

umum yaitu sebagai sesuatu kebijakan publik yang berlaku di masyarakat. 

2. Kebijakan Publik 

Menurut Robert Eyestone mendefenisikan kebijakan publik secara luas 

adalah “hubungan suatu unit Pemerintah dan lingkungan”. Batas lain kebijakan 

publik yang diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan 
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publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan (Budi Winarno, 2008:17). 

Selain itu menurut Heclo dalam (Jones, 1994:44) mendefenisikan 

kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa 

tujuan. Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan 

atau tidak dilakukannya tindakan dari pada sebagai sekedar suatu keputusan atau 

tindakan belaka.
3
 

Sedangkan Menurut James E.Anderson mendefenisikan kebijakan publik 

sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat-aparat 

Pemerintah, walau disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para 

aktor dan faktor dari luar Pemerintahan (Subarsono, 2011:2). 

Selanjutnya di jelaskan juga oleh AG Subarsono yang mengatakan bahwa 

proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, 

beberapa ahli politik mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses 

penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap sebagai berikut: 

Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, evaluasi kebijakan (AG Subarsono, 2013:7-10). 

Untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang baik otomatis Pemerintah 

akan berfikir bagaimana cara Pemerintah untuk menyelesaikan perselihan yang 

ada di masyarakat dengan merumuskan dengan baik, tepat dan jelas yang akan 

dipakai serta dijalankan oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat. 

                                                           
3
 http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24638/4/chapterII.4%20I/PDF. diakses 4 juni 

2014 

http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24638/4/chapterII.4%20I/PDF.%20diakses
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3. Formulasi Kebijakan 

Tjokroamidjojo (Islamy, 1991:24) mengatakan bahwa  folicy formulation 

sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan 

berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, 

dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang 

proses pembuatan kebijakan negara (publik) 

Sedangkan menurut Anderson dalam (Winarno, 2008:93) mengatakan 

perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana 

berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan 

siapa yang berpartisipasi.  

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari 

empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefenisian masalah, spesifikasi 

masalah, pengenalan masalah (Subarsono, 2011:29). 

Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin 

b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya 

c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu 

d. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mengasilkan 

suatu kesepakatan. (Hosion, 2007:27) 

Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy dalam yaitu membagi proses 

formulasi kebijakan kedalam  tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian 

kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan 
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serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi: (Islamy, 

2014:92) 

a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. 

Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif 

kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang 

sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif 

menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-

masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang 

benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses 

perumusan alternatif. 

b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing 

alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas 

pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan 

semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek 

positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. 

c. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, 

sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan 

kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang 

dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat 

memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan 

atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif 

dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan. 
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d. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang 

memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah 

dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan 

penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih 

secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah 

diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap 

pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, 

dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan 

sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada 

pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh 

pengaruh sebagai konsekwensi dari pilihannya.   

e. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan 

merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap 

prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (comforming to recognized principles 

or accepted standards). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah 

variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, 

sistem politik dan sebagainya. 

Pemerintah dalam melakukan tindakan pengambilan alternatif – alternatif 

kebijakan, Pemerintah harus melihat terlebih dahulu reaksi dan perselisihan yang 

terjadi di kelompok masyarakat, maka dari itu Pemerintah harus melihat 

bagaimana perselihan yang terjadi antar kelompok terasebut. 

 

4. Teori Kelompok 
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 Model kelompok menurut David B. Truman (dalam islamy, 2014:42) 

yang menyatakan bahwa interaksi diantara kelompok-kelompok adalah merupaka 

kenyataan politik, individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama 

mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok 

kepentingan-kepentingan kepada Pemerintah. Truman juga berpendapat kelompok 

kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang 

mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok-kelompok yang lain yang ada 

dimasyarakat. 

Selanjutnya yang dikemukan oleh Thomas R Dye .(Islamy, 2014:42-43) 

tugas sistem politik dalam menangani konflik antar kelompok dengan cara  

a. Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok 

b. Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-

kepentingan yang berbeda 

c. Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan 

Negara 

d. Memaksakan berlakuknya kompromi-kompromi bagi semua pihak. 

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat 

mempengaruhi perubahan kebijaksanaan Negara. Tingkat pengaruh kelompok 

kepentingan tersebut ditentukan oleh; 

1) Jumlah anggotanya 

2) Harta kekayaannya,  

3) Kekuatan dan kebaikan organisasinya,  

4) Kepemimpinannya,  
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5) Hubungan yang erat dengan para pembuatan keputusan.  

6) Kohesi intern para anggotanya. 

 

5. Upah Minimum 

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di 

setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi jika di 

Kota/Kabupaten adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten. 

Menurut Permen No.1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah 

upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 

tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan 

Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 

(satu) tahun berjalan (Abdul Hakim, 2009:132). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 undang-undang No. 13 Tahun 

2003 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja 

atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

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

atau akan dilakukan (Asri Wijayanti, 2010 : 107). 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja 

atau buruh. Kebijakan pengupahan itu meliputi : 



20 
 

a. Upah Minimum 

b. Upah kerja lembur 

c. Upah tidak masuk kerja karna berhalangan 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya 

e. Upah karna menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah 

g. Denda dan potongan upah 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

j. Upah untuk pembayaran pesangon 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada 5 (lima) tahapan seperti 

yang dijelaskan menurut (Islamy, 2014:92) membagi proses formulasi kebijakan 

kedalam  tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan. Tahap ini 

merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang 

perlu untuk memecahkan masalah, meliputi: 

1. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. 

Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif 

kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang 

sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif 

menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-
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masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang 

benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses 

perumusan alternatif. 

2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing 

alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas 

pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan 

semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek 

positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. 

3. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, 

sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan 

kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang 

dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat 

memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan 

atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif 

dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan. 

4. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang 

memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah 

dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan 

penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih 

secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah 

diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap 

pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, 

dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan 
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sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada 

pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh 

pengaruh sebagai konsekwensi dari pilihannya.   

5. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan 

merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap 

prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (comforming to recognized principles 

or accepted standards). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah 

variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, 

sistem politik dan sebagainya. 

Dari teori di atas dapat penulis analisa bahwa terdapat beberapa 

tahapan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Sehingga kerangka berpikir 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1.1 dibawah ini: 

Gambar : I. 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Tahun 2014. 
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Dalam penunjang formulasi kebijakan antar kelompok kepentingan antara 

Pemerintah, tenaga kerja atau buruh dan pengusaha peneliti menggunakan 

pendekatan kelompok dalam teori  Thomas R. Dye dalam (Islamy, 2007:42-43) 

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi 

perubahan kebijaksanaan Negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan 

tersebut ditentukan oleh  

1. Jumlah anggotanya 

2. Harta kekayaannya,  

3. Kekuatan dan kebaikan organisasinya,  

4. Kepemimpinannya,  

5. Hubungan yang erat dengan para pembuatan keputusan.  

6. Kohesi intern para anggotanya. 

Gambar I. 2 

Teori Kelompok 

 

 

 

 

 

Sumber: Islamy, (2014:34) 
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H. Pembahasan 

Proses formulasi kebijakan merupakan tahapan atau mekanisme yang 

harus di terapkan sebelum memutuskan dan menetapkan suatu kebijakan. Dalam 

hal ini formulasi kebijakan yang di ambil Pemerintah dalam menetapkan upah 

minimum belum sesuai dengan permintaan dari kedua kelompok, yang salah 

satunya kelompok pekerja atau buruh. Dengan demikian, menimbukan suatu 

permasalahan terkait dengan kebijakan yang diterapkan tersebut. Sehingga, 

menimbulkan sebuah tuntutan oleh salah satu kelompok, antara lain  kelompok 

Pekerja atau buruh.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di analisa bahwa bagaimana dengan 

kebijakan yang diterapkan Pemerintah apakah sudah mempertimbangkan dan 

memperhatikan permintaan antara kedua kelompok tersebut, antara lain kelompok 

pengusaha dan pekerja atau buruh. Dalam hal ini untuk menetapkan suatu 

kebijakan itu harus melalui beberapa proses maupun tahapan, antara lain: 

 

1. Identifikasi alternatif 

Pada tahapan proses identifikasi alternatif mengacu pada Permen Nomor 

17 Tahun 2005, dimana dalam merumuskan suatu kebijakan dengan 

mempertimbangkan nilai KHL yang akan disurvey, produktivitas (merupakan 

hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama), pertumbuhan ekonomi dan 

usaha yang paling tidak mampu (marginal) agar tidak merasa dirugikan antara 

kedua belah pihak. 
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2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif 

Dimana untuk mendefiniskan dan merumuskan alternatif masing-masing 

kelompok tersebut sangatlah tidak mudah, dimana antar kedua kelompok 

mengeluarkan argumennya masing-masing dimana disini dari APINDO meminta 

nilai UMK sebesar Rp.1.235.992 dengan melihat 3 komponen yang sangat tinggi 

dari komponen perumahan, pemakaian air dan transportasi serta meraka juga 

berpendapat akan terjadinya krisi eropa dan amerika serta banjir Thailand. 

Sedangkan serikat pekerja melihat tidak adanya etikad baik pengusaha untuk 

menyamakan nilai UMK dengan KHL seperti yang dijanjikan maka dari itu para 

pekerja atau buruh mengajukan nilai Rp.1.760.400 dilihat dari kebutuhan buruh 

baik fisik, non fisik dan sosial. 

3. Menilai alternatif 

Dalam hal ini merupakan suatu proses yang panjang dimana APINDO 

tidak menerima atas UMK yang sesuai dengan KHL sedangkan Aliansi Serikat 

Pekerja atau buruh menagih janji bahwa nilai UMK sama dengan KHL, dan pada 

saat telah ditetapkannya UMK Batam oleh Gubernur Kepulauan Riau pada Surat 

Keputusan Nomor : 532 Tahun 2012 dengan nilai Rp1.310.000 Aliansi Serika 

Pekerja atau buruh tidak setuju dikarenakan nilai tersebut tidak memenuhi 

kebutuhan buruh baik fisik, non fisik dan sosial. 

4. Memilih Alternatif yang “memuaskan”. 

 tahapan memilih alternatiif yang memuaskan melalui proses perjalanan 

panjang untuk mendapatkan suatu alternatif yang ingin ditetapkan. Dalam hal ini 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait, 
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Pemrintah Kota Batam melalui Walikota Batam meminta rekomendasi kepada 

Gubernur Kepulauan Riau untuk menerbitkan Surat Keputusan dalam hal 

penetapan revisi UMK Batam Tahun 2012 tantang penetapan Upah Minimum 

Kota (UMK) Batam Tahun 2012 dengan nilai UMK sebesar Rp. 1.402.000 (satu 

juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2012.  

 

5. Pengesahan kebijakan 

Berdasarkan tahapan terakhir tersebut dengan berbagai pertimbangan dan 

pengkajian terutama faktor keamanan serta upaya menjaga iklim infestasi agar 

senantiasa kondusif, dengan memperhatikan pihak-pihak terkait, terutama usulan 

revisi UMK Kota Batam Tahun 2012 dari Walikota Batam melalui surat Nomor: 

830/561/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 diterbitkan Surat Keputusan 

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 555 Tahun 2011 tantang Penetapan Upah 

Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012 dengan nilai UMK sebesar Rp. 

1.402.000 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2012 

B. Pola Interaksi antara kelompok Pengusaha dan Buruh dalam Penetapan 

Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012. 

Dalam penetapan UMK Batam Tahun 2012 yang dibahas pada tahun 2011 

ini sangatlah panjang, rumit dan banyak menimbulkan kerugian fasilitas umum 

dan lumpuhnya perekonomian di Kota Batam, dimana kelompok kepentingan di 

dalam pentapan UMK Batam Tahun 2012 seperti APINDO mungkin merasa 

kepentingan dari kelompok mereka tidak terakomodir oleh Pemerintah sehingga 

mereka menganggap Pemerintah memihak pada pekerja atau buruh, tatapi 
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sebaliknya dilihat lagi dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Serikat 

Pekerja mereka juga merasa bahwa kepentingan mereka tidak diakomodir oleh 

Pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana pola interaksi dalam penetapan 

kebijakan Nilai UMK Batam Tahun 2012, dalam hal ini proses interaksi yang 

dilakukan pada awalnya melalui pendekatan survey nilai KHL dilapangan dengan 

melihat hasil yang ingin dicapai tidak memberatkan antara kedua belah pihak 

yaitu kelompok pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha dalam menetapkan 

sebuah kebijakan. 

Di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan itu tidak jarang ditemukan 

kendala dalam hal melakukan interaksi, biasanya terdapat berbagai macam 

pengaruh dan intervensi dari berbagai kelompok untuk mendapatkan tujuan 

mereka. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pihak yang berkaitan dalam 

penetapan Upah Minimum Kota, antara lain Pemerintah, kelompok pengusaha 

dan kelompok pekerja atau buruh. Dengan demikian, bagaimana pola interaksi 

dan seperti apa pengaruh yang dilakukan dari ketiga kelompok tersebut untuk 

mencapai hasil yang di inginkan. Kelompok yang dimaksud antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah  

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang 

dalam pengambilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota 

Batam melakukan sebuah interaksi untuk menyelasikan permsalahan yang 

terjadi yaitu tuntutan oleh kelompok pekerja atau buruh dan kelompok 
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pengusaha yang masih keberatan dengan permintaan yang diajukan oleh 

kelompok pekerja atau buruh terhadap Pemerintah. Dengan dimikian, 

Pemerintah melalui Dewan Pengupahan terlebih dahulu melakukan survey 

terhadap tingkat kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh dan 

kelompok pengusaha dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas 

perusahaan dan melihat dari usaha marginal (kecil) sehingga menimbulkan 

sebuah kesepakatan. 

Selanjutnya seiring berjalannya waktu terjadinya sebuah tuntutan 

yang berupa demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok 

pekerja atau buruh terkait dengan Upah Minimum tidak sesuai. Dengan 

dimikian Pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan merevisi S.K 

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 532 Tahun 2011 menjadi S.K Gubernur 

Nomor 555 Tahun 2011 

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, dapat dianalisa bahwa 

Pemerintah dalam hal ini mempunyai pengaruh dalam megambil suatu 

kebijakan yang menurutnya baik untuk kedua kelompok kepetingan 

tersebut. 

2. Pekerja atau buruh 

Merupakan kelompok pekerja dalam melakukan interaksi sangat 

cukup berpengaruh terhadap kebijakan yang ingin diterapkan Pemerintah, 

dalam hal ini dikarenakan jumlah anggotanya sangat banyak untuk 

menuntut hak mereka sebagai pekerja atau buruh dengan kehidupan yang 

layak. 
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Dapat dilihat pada saat terjadinya tuntutan yang berupa ancaman 

demontrans yang lebih besar lagi serta melakukan mogok kerja, jika 

Pemerintah tidak merevisi nilai UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur 

Kepulauan Riau. 

3. Kelompok Pengusaha 

Merupakan partner Pemerintah untuk memajukan pertumbuhan 

ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi kelompok pekerja atau 

buruh. Dalam hal ini pola interaksi yang dilakukan kelompok tersebut juga 

berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan Pemerintah, dimana 

kelompok ini mempunyai pengaruh besar untuk perekonomian Kota 

Batam. Interaksi tersebut antara lain berupa penekanan terhadap tingkat 

pengangguran dan perekonomian. 

Berdasarkan ketiga kelompok tersebut diatas dapat dianalisa 

bahwa walaupun kelompok pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha 

mempunyai pengaruh yang sangat besar, namun dalam hal ini tetap 

Pemerintah yang mendominasi dalam pembuatan sebuah kebijakan, 

karena Pemerintah merupakan kelompok penengah dan mempunyai 

wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan. 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 



31 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Formulasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam 

penetapan Upah Minimum Kota Batam melalui Surat Keputusan Gubernur 

Kepulauan Riau Nomor 532 Tahun 2011 sudah dapat dikatakan berjalan dengan 

baik, sesuai dengan prosedur dan mengacu pada Permenakertrans Nomor 17 

Tahun 2005 yang terdiri dari 46 komponen dan disepakati oleh kelompok serikat 

pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha, namun pengusaha berpendapat ada 

beberapa komponen yang terlalu tinggi yang membuat pengusaha tidak dapat 

menerimanya. 

Namun dalam hal ini seiring berjalannya waktu terjadinya tuntutan dari 

kelompok serikat pekerja atau buruh yang meminta UMK dinaikkan dan 

kelompok pengusaha yang masih keberatan dengan hasil permintaan kelompok 

serikat pekerja atau buruh tersebut, sehingga Pemerintah Kota Batam kembali 

merevisi hasil surat keputusan Nomor 532 Tahun 2011 menjadi Surat Keputusan 

Nomor 555 tahun 2011 tentang kenaikan Upah Minimum Kota Batam dengan 

mempertimbangkan beberapa alternatif, selanjutnya Pemerintah Kota Batam 

melalui Gubernur Kepulauan Riau menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 

555 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kota Batam  tahun 2012 dan akhirnya 

disepakati oleh kelompok pengusaha juga kelompok serikat pekerja atau buruh. 

 

 



32 
 

 

B. Saran 

Menimbang gejolak yang terjadi antara kelompok Pekerja atau buruh 

dengan Pengusaha yang selalu terjadi setiap tahunnya dalam penentuan nilai 

UMK Batam, penulis memberikan saran sebagai pertimbangan antar kelompok 

yang berada dalam permasalaha penetapan UMK yaitu : 

1. Pemerintah  

Perlu transpiaransi lebih luas dari Dewan Pengupahan, khususnya atas metode 

penetapan upah, mekanisme suvey KHL, serta pembahasan akhir besaran 

upah. Sebelum ditetapkan perlu disosialisasikan lebih dahulu untuk 

mendapatkan masukkan, keberatan dan klarifikasi untuk mencegah terjadinya 

penolakan setelah ditetapkan dan juga meningkatkan koordinasi serta 

komunikasi dengan unsur pengusaha, serikat pekerja, buruh dan instansi lain 

yang terkait dalam permasalahan ketenagakerjaan. Maka dari itu sejak dini 

dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan membentuk komite tripartit 

pengawasan ketenagakerjaan. Serta Pemerintah harus meningkatkan lagi 

dalam pertimbangan 5 (lima) faktor penetapan upah minimum yaitu KHL, 

produtifitas, pertumbuhan ekonomi, usha yang paling tidak mampu (marginal) 

dan kondisi pasar kerja karena dapat dilihat dalam praktek sangat sulit 

mengakomodasikannya maka dari itu banyak terjadinya debat yang 

berkepanjangan dalam Dewan Pengupahan. 

2. Pengusaha  



33 
 

Keharusan semua perusahaan harus memiliki ketentuan struktur dan skala 

upah berdasarkan kompetensi, pendidikan, jabatan, dan masa kerja untuk 

menjadi pedoman dalam penetapan upah yang akan diterapkan oleh 

perusahaan masing-masing. 

3. Pekerja atau buruh 

Pekerja atau buruh harus meningkatkan lagi Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang lebih baik dan berkompeten, dengan diadakannya pendidikan dengan 

bidang-bidang tertentu agar wawasan dan keterampilan semakin bertambah 

dan dipakai di perusahaan yang membutuhkan.  
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