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ABSTRACT 

 

THE FORMULATION OF MINIMUM WAGE IN PROVINCIAL LEVEL 

(AN ANALYSIS OF THE PROCESSES, INTERESTS, AND ACTORS OF 

MINIMUM WAGE POLICY IN LAMPUNG PROVINCE 2015) 

 

BY 

SYLVIA YOLANDA 

 

The government of Indonesia should pay more attention at the complexity of the 

labor issues, in term of giving workers right according to Act No 13 of 2003. 

Based on this act each worker must be given appropiate wages that meet their 

living cost. The process of wage policy formulation is the most important step 

where the wage is decided fairly or not and can it improve the worker welfare.  

 

The purposes of this research are to describe the process of wage policy 

formulation in Lampung Province and the problems related to the relationship 

among actors involved. 

 

Data were collected by interviewing informans from some institution such as 

Disnaker, Apindo, and Worker Unions. Data were analyzed by using qualitative 

approach that consist of three steps i.e data reduction, data display, and 

verification. 

 

The results of the research show that (1) The process of wage policy formulation 

in Lampung Province had been done based on Act No 13 of 2003 and the other 

goverment rules, eventhough the time is not in line with the target. (2) The wage 

policy is formulated by province wage council (Dewan Pengupahan Provinsi). (3) 

in 2014 governor of Lampung Province decided that the minimum wage in 2015 

for the worker in Lampung Province is Rp. 1.581.000.  
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ABSTRAK 

 

FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI 

LAMPUNG (SUATU ANALISIS TENTANG PROSES, KEPENTINGAN, 

DAN AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM KEBIJAKAN 

PENGUPAHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015) 

 

OLEH 

SYLVIA YOLANDA 

 

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian dari 

pemerintah dalam bentuk kebijakan publik untuk memenuhi hak-hak pekerja yang 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

diantaranya adalah hak untuk memperoleh upah yang memenuhi penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan.Perlu dilihat proses perumusan kebijakan penetapan 

upah minimum ini berlangsung untuk dapat menciptakan kebijakan yang 

berkeadilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana formulasi kebijakan upah minimum 

Provinsi Lampung tahun 2015. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

dengan mewawancarai informan di Disnakertras, APINDO, dan Serikat Pekerja 

Provinsi Lampung untuk mendapatkan data subjek penelitian yang sesuaidengan 

karakteristik subjek penelitian.Prosespengambilan data dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif yakni mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian kedalam 

bentuk penjelasan dengan cara sistematis. 

 

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini adalah (1) Proses formulasi 

kebijakan penetapan UMP Lampung Tahun 2015 berjalan sesuai dengan 

mekanisme atau aturan main yang dibuat oleh pemerintah namun formulasi 

kebijakan penetapan UMP tahun 2015 dinilai cukup lambat dalam penetapannya. 

(2) Kebijakan Penetapan UMP Lampung tahun 2015 dirumuskan oleh Dewan 

Pengupahan Provinsi Lampung. (3) Hasil formulasi kebijakan penetapan UMP 

Lampung tahun 2015 adalah Gubernur Lampung Menetapkan UMP Lampung 

sebesar Rp. 1.581.000 yang disahkan melalui SK Gubernur pada tanggal 31 

Oktober 2014.  

 

 

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Upah Minimum Provinsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang memang 

sangat kompleks dimana masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi 

ekonomis, dimensi sosial kesejahteraan dan dimensi sosial politik. Masalah 

ketenagakerjaan ini juga mencakup masalah pengupahan, jaminan sosial, 

penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, 

penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial. 

Semuanya mengandung dimensi ekonomis, sosial dan politis. Dengan kata lain, 

masalah ketenagakerjaan tersebut mempunyai multi dimensi, cakupan luas dan 

sangat kompleks. 

 

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan ini perlu mendapatkan perhatian dari 

pemerintah dalam bentuk kebijakan publik untuk memenuhi hak-hak pekerja.Hak-

hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan diantaranya adalah hak untuk memperoleh upah yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam penetapan 

kebijakan pengupahan perlu mendapatkan hasil yang dapat mengakomodasi 

kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perumusannya. 



2 

Proses perumusan kebijakan suatu daerah pasti perlu melihat tingkat urgensi dari 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut sehingga dalam hal ini 

penetapan kebijakan upah minimum perlu dijadikan prioritas dalam pembuatan 

kebijakan di Provinsi Lampung dikarenakan kebijakan penetapan upah minimum 

merupakan kebijakan yang kompleks yang dimana dapat berpengaruh terhadap 

sektor ekonomi, sosial kesejahteraan, sosial politik, dan sektor lainnya. Kebijakan 

upah minimum merupakan kebijakan yang dibuat dengan melibatkan aktor-aktor 

kebijakannya secara langsung namun dalam pelaksanaannya masih banyak 

persepsi masyarakat yang menilai bahwa kebijakan penetapan upah minimum 

selalu dipenuhi ketidakadilan bagi para buruh.  

 

Dimata masyarakat kebijakan penetapan upah minimum selalu dipandang terdapat 

lobi politik antara pemerintah dan pengusaha sehingga kebijakan upah minimum 

dibuat berdasarkan keinginan pengusaha bukan atas kebutuhan hidup buruh. 

Krisis kepercayaan inilah yang perlu dibangun kembali agar kebijakan-kebijakan 

yang dibuat pemerintah yang lain juga dapat dengan baik diterima oleh 

masyarakat. Sehingga perlu dilihat proses perumusan kebijakan penetapan upah 

minimum ini berlangsung untuk dapat menciptakan kebijakan yang berkeadilan 

dan dapat meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dalam perumusan kebijakan pengupahan ini melibatkan aktor-aktor dalam 

perumusan kebijakannya yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Adapun 

pengusaha dan pekerja dipandang sebagai dua sisi mata uang yang berbeda satu 

sama lainnya. Pengusaha dipandang dari sisi pekerja merupakan penyedia kerja 

yang memberikan kelangsungan hidup mereka sedangkan, pekerja dipandang dari 
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sisi pengusaha merupakan faktor produksi penting dan penggerak kelangsungan 

operasional perusahaan sehari-hari. Dalam hal ketenagakerjaan ini pengusaha dan 

pekerja merupakan dua unsur ketenagakerjaan yang saling membutuhkan yang 

dimana pengusaha membutuhkan pekerja sebagai penghasil produksi dan pekerja 

membutuhkan upah dari pengusaha untuk menunjang kelangsungan hidup 

mereka. 

 

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 pengusaha, 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. (Azwar, 2014 : 6). 

 

Pemberian upah tenaga kerja yang adil bagi semua pihak merupakan salah satu 

upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Pengupahan 

merupakan sisi yang paling rawan dalam hubungan industrial yang dimana kedua 

aktor yang terlibat dalam kebijakan pengupahan yaitu pekerja dan pengusaha 

memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang. Disatu sisi upah adalah hak 
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pekerja sebagai imbalan atas hasil jasa atau tenaga yang diberikan pada 

perusahaan, namun pengusaha juga melihat upah sebagai biaya produksi yang 

harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga dalam permasalahan ini 

pemerintahjuga berkepentingan untuk masuk ke dalam urusan kebijakan 

pengupahan sebagai upaya menjaga agar hubungan industrial antara dua pihak 

tersebut berjalan harmonis, dinamis, dan berkeadilan (Gunawan, 2013 : 1) 

 

Proses perumusankebijakan pengupahan ini dilakukan oleh lembaga tripartit yang 

disebut Dewan Pengupahan yang didalamnya terdapat perwakilan dari buruh, 

pemerintah dan pengusaha, dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator 

dalam perumusan kebijakan tersebut. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 

2003, Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non structural yang bersifat 

Tripartit yang mana terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai leading sektornya. Dalam Undang-

Undang diamanatkan untuk membentuk Dewan Penguphan yang terdiri dari 

Dewan Pengupahan Nasional (DPN), Dewan Pengupahan Provinsi (DPP), Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK).  

Adanya aturan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha terhadap pekerja 

membuat pekerja mendapat kepastian akan upah yang didapat atas kerja yang 

mereka lakukan.Dengan formulasi kebijakan pengupahan yang menggunakan 

formula berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional maka 

kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha akan tercipta. Pekerja dapat kepastian 

bahwa upah mereka akan naik setiap tahun, dan pengusaha dapat kepastian bahwa 
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besaran kenaikan upah setiap tahun itu terukur sifatnya, sehingga tidak 

mengganggu perencanaan keuangan perusahaan. 

(http://www.antaranews.com/berita/523784/pp-pengupahan-untuk-ciptakan-

lapangan-kerja-seluas-luasnya diakses pada 19 Oktober 2015 pukul 11 : 11) 

 

Pada dasarnya tujuan untuk bisa hidup lebih layak membuat perwakilan buruh 

dalam proses formulasi kebijakan  memperjuangkan untuk memaksimalkan nilai 

angka upah minimum dan pengusaha sendiri juga memiliki tujuan untuk 

meminimalkan angka upah minimum guna mengefisiensi biaya dalam membuat 

kerangka anggaran perusahaan secara keseluruhan. Melihat adanya kepentingan 

antar kelompok yang saling bertolak belakang ini pemerintah dituntut untuk 

bijaksana dalam mengakomodasi dua kepentingan tersebut, akan tetapi 

pemerintah seringkali juga diposisi yang serba salah, karena jika besaran upah 

minimum yang ditetapkan terlalu merugikan pengusahaakan membuat pengusaha 

takut berinvestasi di daerah tersebut.  

 

Dengan berkurangnya investasi dikhawatirkan akan membuat pembangunan 

sektor ekonomi daerah tersebut terhambat, sehingga dapat berakibat  besar pada 

sektor ketenagakerjaannya. Seiring berkembangnya perekonomian suatu daerah, 

nilaiupah minimum yang dirumuskan setiap tahunnya berubah. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melimpahkan 

kewenangan penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada 

Gubernur. Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada 

nilai survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)di provinsi yang bersangkutan dengan 

http://www.antaranews.com/berita/523784/pp-pengupahan-untuk-ciptakan-lapangan-kerja-seluas-luasnya
http://www.antaranews.com/berita/523784/pp-pengupahan-untuk-ciptakan-lapangan-kerja-seluas-luasnya
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mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan 

usaha yang paling tidak mampu (marginal). 

 

Saat ini buruh dinilai masih merasa tidak puas terhadap rumusan penetapan upah 

minimum yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan sehingga masih banyak unjuk 

rasa yang dilakukan para buruh karena upah minimum yang diberlakukan 

dianggap tidak sesuai dengan kondisi buruh yang sebenarnya. Demikian pula 

halnya dengan pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan upah saat ini. 

Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu muncul jika proses pembahasan 

upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan 

pemerintah dirancang untuk mengatasi permasalahan pengupahan yang ada, 

bukan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu atau kepentingan salah satu 

kelompok yang terlibat. 

 

Di Provinsi Lampung sendiri, upah minimum yang ditentukan dari tahun ke tahun 

semakin naik. Sejak bingkai dasar peraturan perundangan ketenagakerjaan 

nasional (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

ditetapkan terjadi kenaikan secara bertahap. Kenaikan upah minimum tersebut 

dipertimbangkan atas hasil survey KHLyang berarti dari tahun ke tahun kebijakan 

yang diambil dinilai telah mengutamakan kebutuhan pekerja. Namun dalam 

penentuan UMP (Upah Minimum Provinsi) seringkali terjadi permasalahan-

permasalahan didalamnya yang dimana para aktor yang terlibat saling bersikeras 

mempertahankan argumennya masing-masing dan hal ini yang kemudian 

membuat penetapan UMP menjadi terhambat dan terkesan lama dalam 

penentuannya. 
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Berikut adalah realisasi UMP Lampung terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

tahun 2010-2015. 

Tabel 1 

Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2012-1015 

 

NO TAHUN UMP KHL 

1 2011 855.000 897.600 

2 2012 975.000 1.008.109 

3 2013 1.150.000 1.080.082 

4 2014 1.399.037 1.399.037 

5 2015 1.581.037 1.442.898 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

 

Dari tabel 1 terlihat realisasi nilai UMP dan KHL Provinsi Lampung dalam 5 

tahun terakhir yakni pada tahun 2011-2015 yang dimana nilai UMP selalu 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun dalam 5 tahun terakhir ini nilai UMP 

tidak selalu lebih besar dari nilai KHL yang dimana pada tahun 2011 dan 2012 

nilai KHL lebih besar dari nilai UMP yang ditetapkan dan pada tahun 2014 nilai 

KHL sama dengan nilai UMP yang ditetapkan. 

 

Sedangkan realisasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi 

Lampung tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015 

 

NO Kabupaten/Kota Upah Minimum 

Kabupaten/Kota 

1. Bandar Lampung 1.649.500 

2. Metro 1.582.000 

3. Lampung Selatan 1.595.000 

4. Lampung Tengah 1.588.000 

5. Lampung Barat 1.590.000 

6. Tulang Bawang 1.588.500 

7. Way Kanan 1.588.500 

8. Tanggamus  - 

9. Tulang Bawang Barat - 
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10. Pringsewu  - 

11. Pesawaran - 

12. Pesisir Barat - 

13. Mesuji  - 

14. Lampung Timur - 

15. Lampung Utara - 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

 

Padatabel 2 terlihat besaran nilai UMK kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. 

Dalam hal penetapan upah minimum ini, ada 7 kabupaten/kota yang sudah 

memiliki DPK yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung 

Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten 

Tulang Bawang, dan Kabupaten Way Kanan. Sehingga ketujuh kabupaten/kota 

tersebut sudah dapat menetapkan UMK untuk daerahnya sendiri dengan nilai 

UMK yang ada pada tabel. Dari tabel diatas terlihat ada 8 kabupaten yang belum 

memiliki nilai UMK untuk daerahnya hal ini dikarenakan delapan kabupaten 

tersebut belum membentuk dewan pengupahan sehingga belum dapat menetapkan 

besaran UMK untuk daerahnya dan yang menjadi acuan kedelapan kabupaten 

tersebut dalam kebijakan pengupahan adalah UMP. 

 

Banyaknya kabupaten di Provinsi Lampung yang belum memiliki nilai UMK 

sendiri inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti proses formulasi 

kebijakan UMP Lampung sehingga ada delapan kabupaten di Provinsi Lampung 

yang masih mengacu pada UMP untuk upah minimum di daerahnya sehingga 

kebijakan penetapan UMP memiliki pengaruh besar pula pada kedelapan 

kabupaten di Provinsi Lampung yang belum memiliki nilai UMK, sehingga 

kebijakan UMP ini perlu dirancang dan ditetapkan dengan baik dan berkeadilan 

untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. 
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Salah satu pertimbangan dalam penentuan upah minimum pada dasarnya adalah 

nilai kebutuhan hidup layak, namun kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi 

serta inflasi nasional juga menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan dalam 

menentukan upah minimum provinsi yang layak di Indonesia.Kenaikan harga 

BBM, kondisi perekonomian yang menurun serta inflasi nasionaldapat terjadi 

kapan saja, bahkan ketika kebijakan upah minimum tengah berjalan, sehingga hal 

ini membuat para buruh yang terikat dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

(SBSI) kian gusar dengan keadaan ini, pasalnya upah minimum telah di tentukan 

sesuai dengan hasil survey KHL namun pada kenyataannya terjadi faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian para buruh pada saat 

kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga banyak terjadi penolakan atas 

kebijakan pengupahan yang telah di laksanakan oleh para buruh di 

Indonesia.(http://bisnis.liputan6.com/read/2138229/buruh-tolak-keputusan-ump-

dan-umk-2015 diakses pada 19 Oktober pukul 21:00) 

 

Menurut BPS dalam (lampung.bps.go.id) jumlah penduduk bekerja dan jumlah 

perusahaan di Provinsi Lampung sebagai berikut : 

Table 3 

Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang, Tenaga Kerja  dan Pengeluaran 

untuk Tenaga Kerja  di Provinsi Lampung, 2006-2012 

T a h u n 
Banyaknya Banyaknya 

Perusahaan Tenaga kerja 

   2 0 0 6 319 98 145 

2 0 0 7 314 72 531 

2 0 0 8 279 79 632 

2 0 0 9 267 65 594 

2 0 1 0 242 60 128 

2 0 1 1 268 68 362 

2 0 1 2 302 71 989 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

http://bisnis.liputan6.com/read/2138229/buruh-tolak-keputusan-ump-dan-umk-2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2138229/buruh-tolak-keputusan-ump-dan-umk-2015
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Dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak di Provinsi Lampung hingga tahun 

2012 seperti yang terlihat dalam tabel 3 tentu hal ini seharusnya juga dapat 

berpengaruh pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

Provinsi Lampung yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat menyerap 

banyak tenaga kerja yang berhak atas upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup 

layak mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

Di Provinsi Lampung sendiri telah banyak ditemukan kasus yang dimana 

perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai dengan UMK yang telah 

ditetapkan. Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) menemukan setidaknya ada 

10 perusahaan di Kota Bandar Lampung yang memberikan gaji kepada 

karyawannya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ketua SBSI 

Bandar Lampung, Deni Suryawan menyatakan, perusahaan yang memberikan gaji 

di bawah UMK umumnya sebagaian besar perusahaan berskala menengah, 

terdapat 5 sampai 10 perusahaan yang memberikan gaji karyawannya dibawah 

Rp.1,65 juta (UMK Kota Bandar Lampung Tahun 2015). 

 

BPS Provinsi Lampung merilis data adanya penurunan tingkat Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) pada ferbuari 2015 lalu sebesar 69,55% atau turun 

sebesar 0,59 point dari periode sebelumnya yang merupakan indikasi penurunan 

potensi ekonomi yang dilihat dari sisi suplai tenaga kerja yang dikarenakan 

adanya gaji atau upah yang diterima para pekerja tidak sesuai dengan UMP atau 

upah minimum yang sedang berlaku. Hal dapat membuat rasa tidak percaya buruh 

pada dewan pengupahan karena dianggap tidak relevan dalam menetapkan upah 

minimum yang sesuai dan berkeadilan. 
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Dalam penetapan kebijakan upah minimum ini, tentu diperlukannya rasa percaya 

untuk dapat saling mengakomodasi kepentingan antar ketiga elemen dalam 

kebijakan pengupahan ini yaitu pemerintah, buruh, dan pengusaha. Sehingga akan 

tercipta keharmonisan antar ketiga elemen tersebut yang dapat mempermudah dan 

melancarkan segala kegiatan didalam memformulasikan kebijakan pengupahan 

ini. 

 

Pada masalah pengupahan ini terlihat bahwa terdapat kepentingan atau tujuan 

sekelompok aktor-aktor yang ingin diwujudkan. Karena masalah pengupahan ini 

merupakan permasalahan nasional yang sangat kompleks maka perlu diselesaikan 

dengan membuat suatu kebijakan publik. Adapun pengertian kebijakan publik 

menurut Anderson dalam (Agustino, 2014 : 7) adalah serangkaian kegiatan yang 

mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau suatu hal yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan proses 

penetapan kebijakan pengupahan yang dilaksanakan oleh sekelompok aktor yakni 

pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk mewujudkan kepentingan mereka 

dalam menyelesaikan permasalahan pengupahan. 

 

Masalah dalam penelitian ini diindikasikan bukan pada masalah tatanan 

implementasi kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan, namun 

padamasalah formulasi kebijakannya. Hal ini dikarenakan proses formulasi 

kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung selalu terkesan lambat 

dalam penetapannya, rapat penetapan upah minimum selalu tidak sesuai dengan 

jadwal yang telah diagendakan. Dengan waktu yang lama dalam penetapan 
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kebijakan Upah Minimum Provinsi Lampung tersebut kebijakan yang ditetapkan 

masih saja tidak sesuai atau tidak layak dengan kedaan pekerja yang sebenarnya 

sehingga perlu dilihat bagaimana proses formulasi kebijakan itu berlangsung. 

Oleh sebab itu salah satu cara menyelesaikan permasalah tentang kelayakan upah 

tenaga kerja ini bisa dengan melihat formulasi kebijakan yang telah dibuat. 

Apabila dari tahap formulasi kebijakan yang dirancang terlalu dipolitisasi, maka 

hal tersebut akan mengakibatkan tahap implementasi bahkan sampai pada tahap 

evaluasi kebijakan yang buruk. 

 

Menurut Dunn dalam (Sulistio, 2013 : 23) proses perumusan kebijakan publik 

merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga 

untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai harapan semua pihak tentu perlu 

dikatahui pentingnya proses formulasi kebijakan itu sendiri, hal ini dikarenakan 

proses formulasi merupakan proses pembuatan kebijakan maka jika proses 

formulasi dilakukan dengan sebaik-baiknya maka akan menciptakan hasil 

kebijakan yang baik pula.  Oleh karena itu fokus penelitian pada formulasi 

kebijakan dipilih karena hal ini merupakan proses yang fundamental bagi 

pembentukan sebuah kebijakan upah minimum. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, tertarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Formulasi Kebijakan 

Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung (Suatu Analisis tentang 

Proses, Kepentingan dan Aktor-aktor yang Terlibat Dalam Kebijakan 

Pengupahan di Provinsi Lampung Tahun 2015)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah formulasi kebijakan upah minimum Provinsi Lampung 

tahun 2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan masalah proses formulasi kebijakan upah minimum 

ProvinsiLampung di dalam dewan pengupahan. 

2. Untuk mendeskripsikan masalah hubungan antar aktor dalam menentukan 

besarnya upah minimum Provinsi Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

administrasi negara dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa 

lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses 

perumusan kebijakan, khususnya mengenai analisis formulasi kebijakan 

penetapan upah minimum provinsi. 

2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para pemerhati masalah 

ketenagakerjaan,khususnya dalam hal pengupahan pekerja, dari sudut 

pandang kajian kebijakan publik serta dapat memberikan feedback (umpan 

balik) bagi aktor kebijakan pembuatan upah minimum Provinsi Lampung. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi 

masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang 

menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga 

bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai 

pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. 

 

Rose dalam (Agustino, 2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah 

rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan 

memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang 

berlainan.  Definisi lain mengenai kebijakan publik lainnya pun ditawarkan oleh 

Friedrich dalam (Agustino, 2014:7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut 
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diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud. 

Pendapat Dye dalam (Sulistio, 2013:2) menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk atau tidak melakukan, definisi tersebut 

mengandung makna bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Anderson dalam (Agustino, 2014:7) memberikan pengertian atas definisi 

kebijakan publik dalam bukunya Public Policy Making adalah serangkaian 

kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlukan. Konsep kebijakan ini 

menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang 

merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. 

 

Kebijakan publik adalah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah 

(pada semua level) dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam 

konteks atau lingkungan sistem politiknya menurut Wahab dalam (Sulistio, 

2013:3). 

Sedangkan menurut Sulistio (2013:3) kebijakan publik adalah serangkaian 

keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik 

(instansi atau badan-badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit 

politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan 

seluruh masyarakat. 
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Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik (Agustino, 

2014:8).  

 

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 

yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau 

acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan  yang 

terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya 

dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang 

sedang dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun 

negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang 

jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemeritah untuk tidak melakukan suatu 

tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat sangat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling 

tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat 

memerintah. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik diatas, maka disimpulkan 

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur 

dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai 

tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan 

bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh 
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anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik 

yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam 

pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna 

kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton bahwa kebijakan 

mengandung nilai paksaan secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan. 

2. Elemen-Elemen dalam Kebijakan Publik 

Anderson dalam (Widodo, 2001:190) mengartikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan maslah 

tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang 

terkandung dalam kebijakan publik yang antara lain mencakup : 

a. Solusi untuk masalah publik 

Kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang secara politis 

diakui sebagai publik dan mengharuskan pembentukan kembali komunikasi 

antara pelaku sosial beberapa yang rusak atau berada dibawah ancaman. 

b. Adanya kelompok sasaran yang menjadi akar masalah publik 

Kelompok sasaran kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok 

orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin 

dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan publik berawal dari 

adanya tuntutan atau dukungan dari sekelompok orang dalam upaya 

mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk 

kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan publik. 



18 

c. Koherensi yang disengaja 

Kebijakan publik dibuat dengan arah tertentu. Ini mengandaikan teori 

perubahan sosial atau model kausalitas yang dimana kebijakan akan berusaha 

untuk diterapkan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah publik yang 

bersangkutan. Dengan kata lain terjadi adanya keterhubungan antara 

permasalahan yang hendak diselesaikan oleh kebijakan tersebut dengan aksi 

atau keputusan yang terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

(kebijakan publik yang dikeluarkannya). 

d. Keberadaan beberapa kebijakan  

Kebijakan publik ditandai oleh sekelompok tindakan yang melampaui tingkat 

keputusan tunggal maupun khusus, namun tetap dari gerakan sosial umum. 

Poin ini berarti bahwa suatu kebijakan publik tidk mempunyai arti penting 

tanpa tindakan-tindakan rill yang dilakukan dengan program, kegiatan atau 

proyek. 

e. Program Intervensi 

Dalam kebijakan publik, adanya suatu intervensi dari pihak-pihak tertentu 

merupakan hal yang biasa asalkan intervensi yang dilakukan tersebut tidak 

spesifik atau tidak terlalu berpihak pada kepentingan dari pihak yang 

mengintervensi tersebut. Artinya bahwa kebijakan publik tersebut masih 

harus lebih besar berpihak pada kelompok sasaran. 

f. Peran kunci dari para aktor publik 

Dalam kebijakan publik diperlukan adanya para aktor publik yang memang 

diberi legitimasi/berkapasitas untuk menetapkan kebijakan tersebut. Jika 

suatu kebijakan tidak ditetapkan oleh pihak yang diberi wewenang dalam 
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hukum untuk menetapkan kebijakan publik maka kebijakan yang dikeluarkan 

tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan publik, namun bisa disebut 

sebagai suatu kebijakan korporasi atau kebijakan individu saja. 

g. Adanya langkah-langkah formal 

Kebijakan publik mengasumsikan produksi atau output dimaksudkan untuk 

menyalurkan perilaku kelompok atau individu. Dalam hal ini, definisi tentang 

sebuah kebijakan publik adalah adanya fase implementasi konkret untuk 

ukuran memutuskan. Namun, dalam kasus tertentu, analisis kebijakan 

menunjukan kegagalan aktor politik-administratif untuk campur tangan atau 

kurangnya jalan lain untuk instrumen intervensi tertentu. 

h. Keputusan dan kegiatan yang menyebabkan hambatan 

Banyak diantara kebijakan publik yang dikeluarkan aktor politik-administratif 

sering koersif. Dengan demikian, intervensi publik banyak yang saat ini 

diimplementasikan melalui prosedur antara negara dan otoritas publik 

(pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan, pembangunan daerah), antara, 

misalnya, yayasan negara dan perusahaan swasta atau publik atau koperasi 

(layanan kontrak untuk perusahaan  yang memenuhi fungsi publik seperti 

rumah sakit, perusahaan waralaba transportasi, pendidikan perusahaan, dan 

lain-lain). 

 

Elemen-elemen diatas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain yakni pertama-tama pengaduan-pengaduan yang diaspirasikan oleh suatu 

kelompok sasaran atau permasalahan yang dilihat langsung oleh pemerintah yang 

kemudian permasalahan tersebut ditampung oleh aktor publik yang berkapasitas 

membuat kebijakan publik. Pengaduan-pengaduan tersebut dicarikan solusinya 
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dengan mempertimbangkan adanya intervensi dalam pembuatannya (misalnya 

adanya kerjasama dengan pihak swasta) dalam rangka melancarkan 

implementasinya kelak. Kemudian solusi-solusi tersebut disusun menjadi terpadu 

dan kemudian diimplementasikan. Pengimplementasian kebijakan ini kemudian 

diterapkan oleh kelompok sasaran yakni untuk membentuk perilaku kelompok 

sasaran dalam rangka mengatasi persoalan yang muncul diawal tadi. Berdasarkan 

elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik yang 

dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai 

tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. 

 

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu 

kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang 

dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap 

penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya 

melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. 

Dunn (2003:82-84) menyebutkan bahwa dalam kebijakan publik publik tahap-

tahap yang dilaluinya adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan 

dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan 

dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk 

dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan 
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sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk 

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda 

publik dipertarungkan.  

 

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan 

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak 

mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam 

agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan 

diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering 

disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya 

muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah 

tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai 

karakter permasalahan tersebut.  

 

Menurut Dunn (2003:92), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari 

adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian 

atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu 

agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan 

publik  diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan 

menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang 

berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang 

banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat 

luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta 

menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah 

dirasakan kehadirannya).  
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Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi 

dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh 

mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 

 

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating) 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.  

 

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption) 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
 
Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan 

untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap 

tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. 

Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana 

melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
  

 

d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian 

dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja 

berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-

tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam 

rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka 

kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini 

mungkin. 

 

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu 

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan 

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah 

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.  

 

B. Formulasi Kebijakan 

 

1. Pengertian Formulasi Kebijakan 

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah sistem 

pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pemahaman yang memadai 

pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting 

bagi terwujudnya penetapan kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut 

juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap 

kewenangan yang dimilikinya.  

Tjokroamidjojo dalam (Islamy, 1997:24) mengatakan bahwa policy 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, 2014:93) mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya 

menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-

masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. 

 

Dijelaskan oleh Andreson, tahapan proses kebijakan dimulai dengan agenda 

kebijakan dimana dari sejumlah permasalahan, ada permasalahan yang akan 

mendapat perhatian secara serius dari pejabat publik dan pemerintah akan 

mempertimbangkan tindakan atau langkah apa yang dilakukan terhadap 

permaslahan tersebut dengan mengidentifikasi dan menspesifikasi permasalahan 

dan menetapkannya sebagai agenda kebijakan pemerintah, kemudian tahap 

perumusan kebijakan, yang dimana tahap ini dikembangkannya usulan tindakan 

yang akan dilakukan dan dapat diterima dalam menangani permasalahan, pada 

tahap ini akan dihasilkan sejumlah usulan kebijakan yang akan diputuskan untuk 

diambil oleh pemeritah dan para aktor pembuat kebijakan.  

 



25 

Selanjutnya tahap adopsi kebijakan, tahap ini dilakukan pengembangan dukungan 

terhadap usulan tertentu sehingga menjadi sebuah kebijakan legitimasi dan 

disahkan oleh pemerintah. Kemudian tahap implementasi kebijakan yang dimana 

pada tahap ini kebijakan yang sudah dibuat dan disahkan tersebut diterapkan oleh 

mesin administrasi pemerintah. Tahap terakhir yaitu evaluasi kebijakan yang 

dimana pemerintah menentukan apakah kebijakan tersebut berjalan dengan efektif 

atau tidak. 

 

Menurut Sulistio (2013:22) perumusan keijakan (policy formulating) merupakan 

pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah 

di dalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi 

pemerintah, kantor kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, 

pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencanaan kebijakan atau dikenal juga 

sebagai “think tanks”. Dengan demikian maka proses perumusan kebijakan dapat 

dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan publik. proses yang 

dimaksud adalah proses transformasi inputs menjadi outputs. 

 

Perumusan kebijakan juga dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian 

hari kelak akan menentukan masa depan suatu kehidupan publik tertentu yang 

dimana akan menjadi lebih baik atau sebaliknya (Agustino, 2014:118). Dengan 

demikian tentu perumusan kebijakan tidak dapat dianggap sebagai sebuah 

kegiatan yang main-main. Dalam perumusan kebijakan para analis kebijakan akan 

bersinggungan dengan upaya untuk merumuskan permasalahan yang benar dan 

memutuskannya sehingga dapat dikerjakan guna menyelesaikan permasalahan 

tertentu. 



26 

Islamy dalam (Agustino, 2014:119) mengatakan bahwa perumusan usulan 

kebijakan yang komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para 

analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan itu sendiri. Adapun 

beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para analis kebijakan adalah sebagai 

berikut: a). Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan, b). Mendefinisikan 

dan merumuskan alternatif, c). Menilai masing-masing alternatif yang tersedia, d) 

.Merumuskan dan memutuskan alternatif kebijakan yang visible untuk 

dilaksanakan. 

 

2. Model-Model Formulasi Kebijakan Publik 

Menururt Dye dalam (Agustino, 2014:131) dalam bukunya Understanding Public 

Policy setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu model 

sistem, model elite, model institusional, model kelompok, model proses, model 

rasional, inkremental, model pilihan publik, dan model teori permainan. 

a. Model Sistem 

Model sistem ini merupakan pengembangan dari teori sistem David Easton. 

Dimana menurutnya bahwa suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang 

vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan 

lingkungan sekitar. Kebijakan yang ditawarkan oleh model ini adalah model 

formulasi kebijakan yang berangkat output suatu lingkungan atau sistem yang 

tengah berlangsung. Dalam pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk 

memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan yaitu: input, 

proses/transformasi, output, feedback, dan lingkungan itu sendiri. Input kebijakan 
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publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa tuntutan dan dukungan 

tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang dapat menekannya.  

 

b. Model Elite 

Model elite menyatakan bahwa proses formulasi kebijakan publik merupakan 

abstraksi dari keinginan elite yang berkuasa. Hal ini dapat kita rujuk pemahaman 

teorinya, dalam konteks teori politik konvensional yang menyatakan bahwa dalam 

masyarakat hanya terdapat dua kelompok masyarakatn yakni kelompok 

masyarakat yang berkuasa dan kelompok masyarakat yang dikuasai. 

 

Dalam teori ini terlihat jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hampir dapat 

dipastikan akan lebih mengarah pada kepentingan elite yang berkuasa 

dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya ketika 

para elite merumuskan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan tersebut yang 

sejatinya untuk mempertahankan kekuasaannya, kebijakan yang menguntungkan 

dirinya, hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan partisipasi publik akan 

lebih banyak muncul.  

 

c. Model Institusional 

Model institusional atau disebut juga dengan model kelembagaan merupakan 

model formulasi kebijakan yang berangkat dari turunan politik tradisional yang 

mengatakan bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas sentral lembaga-

lembaga pemerintahan secara otonom tanpa perlu melakukan interaksi dengan 

lingkungannya. Secara sederhana model ini sebenarnya hendak mengatakan 

bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah dan publik selaku 

pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  
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d. Model Kelompok 

Formulasi kebijakan model kelompok sesungguhnya abstraksi dari konflik 

kepentingan antar kelompok atau antar partai dalam suatu institusi atau 

pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik. Konflik ini bisa disebut sebagai 

konflik konstruktif yang berusaha untuk menemukan keseimbangan (titik 

kompromi) antar kepentingan-kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh para 

kelompok atau partai yang tengah berjuang mempertahankan pengaruhnya. Dalam 

model formulasi kebijakan ini para scholar kebijakan publik, hendak mengatakan 

bahwa ketika pemerintah hendak memutuskan suatu keputusan politik akan 

banyak pertikaian kepentingan yang menyertai keputusan tersebut, khususnya 

konflik kepentingan partai-partai yang berusaha untuk mempertahankan 

posisi/wajahnya dimata publik. 

 

e. Model Proses 

Dalam model pendekatan ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas 

yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang berujung evaluasi 

kebijakan publik. Secara singkat model ini hendak menyatakan bahwa dalam 

memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para 

formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa 

yang hendak dicapai. 

 

f. Model Rasional 

Prinsip dasar dari model formulasi kebijakan ini adalah bagaimana keputusan 

yang diambil oleh pemerintah harus sudah diperhitungkan rasionalitas cost and 

benefits-nya bagi masyarakat. Ada beberapa tahapan cara yang disusun agar 
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kemanfaatan yang optimal bagi publik dapat terwujud dalam keputusan-keputusan 

yang diambil yaitu: 

1. Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang 

diinginkan oleh masyarakat. 

2. Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkin untuk 

diimplementasikan. 

3. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan. 

4. Menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-

kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. 

5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis. 

 

g. Model Inkremental 

Model inkremental merupakan model formulasi kebijakan publik yang berusaha 

untuk merevisi formulasi kebijakan model rasional. Model inkremental 

merupakan model formulasi kebijakan yang bersifat melanjutkan atau 

memodifikasi kebijakan-kebijakan yang tengah berlangsung ataupun kebijakan-

kebijakan yang telah lalu.  

 

h. Model Pilihan Publik 

Model pilihan publik menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

haruslah kebijakan yang memang berbasis pada public choice (pilihan publik yang 

mayoritas).  
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3.  Tahap-Tahap Formulasi Kebijakan 

Untuk lebih memahami proses perumusan kebijakan, Nugroho (2011:551) 

mengemukakan Model Proses Ideal Perumusan Kebijakan yang diambil dari 

Pedoman Umum Kebijakan Publik yang dikembangkan untuk Kantor Menteri 

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2006 yang secara umum dapat 

digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut : 

a. Munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau 

kebutuhan masyarakat dan atau negara yang bersifat mendasar, mempunyai 

lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah. 

b. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus 

kebijakan. Tim kemudian secara paralel merumuskan naskah akademik dan 

atau langsung merumuskan draf nol kebijakan. 

c. Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum 

publik, dalam jenjang sebagai berikut : 

1) Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang 

berkenaan dengan masalah terkait. 

2) Forum publik kedua, yaitu dengan instansi pemerintah yang merumuskan 

kebijakan tersebut. 

3) Forum publik yang ketiga dengan para pihak yang terkait atau yang 

terkena impact langsung kebijakan, atau disebut juga beneficiaries. 

4) Forum publik yang keempat adalah dengan seluruh pihak terkait secara 

luas, menghadirkan tokoh masyarakat, termasuk didalamnya lembaga 

swadaya masyarakat yang mengurusi isu terkait. 
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Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi penyususnan pasal-pasal 

kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus kebijakan. Draf ini disebut draf 

1. 

a. Draf 1 didiskusikan dan diverifikasi dalam focused group discussion yang 

melibatkan dinas/instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dati 

permasalahan yang akan diatur. 

b. Tim perumus merumuskan Draf 2, yang merupakan Draf Final dari kebijakan 

tersebut. 

c. Draf Final kemudian disahkan oleh pejabat berwenang atau untuk kebijakan 

undang-undang dibawa ke proses legislasi yang secara perundang-undangan 

diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. 

 

Berkaitan dengan proses perumusan kebijakan, adalah penting untuk melihat 

siapakah aktor-aktor yang terlibat didalam proses perumusan kebijakan tersebut. 

Winarno (2014:46) membagi aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses 

pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni para pemeran 

serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. 

Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena dari 

sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Tidak semua isu yang 

dianggap masalah bagi masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya kedalam agenda pemerintah yang 

kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan. 

Winarno (2014:46) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam 

perumusan kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, 

yakni : 
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Gambar 1 

Alur Perumusan Kebijakan Publik (Winarno, 2014:46-57) 

 

a. Tahap pertama, perumusan masalah 

Menggali dan merumuskan maslah merupakan langkah yang paling 

fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu 

kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan 

diidefinisikan dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya 

untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.  

 

b. Tahap Kedua, Agenda Kebijakan. 

Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, 

masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. 

Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam 
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agenda kebijakan. Masalah publik yang masuk kedalam agenda kebijakan 

kemudian akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan 

legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga 

kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat 

urgensinya untuk diselesaikan.  

 

c. Tahap Ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai 

alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. 

Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar 

berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, 

maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan 

negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan 

kebijakan tersebut.  

 

d. Tahap Keempat, penetapan kebijakan. 

Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, 

maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada 

tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang 

dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari 

berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan 

tersebut. 
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C. Teori Kelompok 

 

1. Pengertian Teori Kelompok 

 

 

Menurut Truman dalam (Agustino, 2014:21) Teori kelompok mempunyai 

anggapan bahwa interaksi dan perjuangan diantara kelompok merupakan 

kenyataan dari kehidupan politik. Kelompok adalah sekumpulan individu yang 

berdasarkan kepentingan atau sikap yang membuat klaim pada kelompok lain di 

masyarakat, dan kelompok ini dapat menjadi kelompok yang mempunyai 

kepentingan politik apabila membuat klaim kepada lembaga-lembaga pemerintah. 

Kebijakan publik dapat mencerminkan kepentingan kelompok dominan, serta 

sebaliknya pada kelompok non-dominan. Sebagaimana kelompok tersebut akan 

mendapatkan dan kehilangan kekuasaan serta pengaruh, demikian juga kebijakan 

publik akan berubah dari kepentingan yang mendapat pengaruh melawan 

kepentingan yang kehilangan pengaruh. 

Adapun tugas pemerintah atau kelompok pejabat publik dalam pembentukan 

kebijakan menurut Latham dalam (Agustino, 2014:22) legislatif memisahkan 

kelompok yang berjuang, mensahkan kemenangan kelompok yang menang, dan 

mencatat ketentuan penyerahan, kompromi, dan penaklukan dalam bentuk 

undang-undang. Setiap Undang-Undang cenderung memberikan kompromi 

karena proses konflik kelompok yang berkepentingan merupakan suatu 

pertimbangan dan persetujuan. Dalam mengambil suara untuk berbagai persoalan 

legislasi, legislatif cenderung menampilkan komposisi kekuatan, yaitu : 

keseimbangan kekuatan diantara kelompok yang bertentangan pada saat 
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penganbilan suara, instansi administrasi yang memberikan peraturan didirikan 

untuk mengeluarkan ketentuan perjanjian yang telah dinegosiasi dan disahkan 

legislatif, pengadilan semacam birokrasi sipil merupakan salah satu alat untuk 

mengatur peraturan yang disetujui. 

Dalam perspektif ini kebijakan publik dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu 

yang ada di masyarakat. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama 

mengikatkan diri baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok-

kelompok kepentingan (interest groups) yang dapat mengajukan atau 

memaksakan kepentingan-kepentingannya pada pemerintah. Kelompok-kelompok 

tadi pada akhirnya menjadi kelompok yang mempunyai kekuatan atau daya tekan 

(pressure groups) dalam pembuatan kebijakan publik. dalam hal ini perumusan 

kebijakan publik merupakan hasil perimbangan kepentingan antar kelompok-

kelompok kepentingan. 

I  

 

 

 

II  

 

Gambar 2 

Alur Formulasi Kebijakan Model Kelompok (Sulistio, 2013:28) 
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2. Kelompok Sebagai Aktor dalam Pembuatan Kebijakan 

Kepentingan didalam kelompok sendiri memiliki peran dalam pembuatan 

kebijakan, kelompok-kelompok juga merupakan bagian dari aktor dan pelaku 

pembuatan kebijakan publik. Dalam proses penetapan kebijakan publik pejabat 

atau pemerintah terlihat lebih dominan dalam proses penetapan kebijakan hal ini 

dikarenakan pemerintah atau pejabat publik merupakan pembuat kebijakan yang 

memiliki wewenang yang sah untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik 

mulai dari tahap formulasi hingga pada tahap evaluasi kebijakan (Agustino, 

2014:36).  

Dalam pembuatan kebijakan juga perlu diperhatikan bahwa pembuat kebijakan 

sendiri terbagi dua yakni pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan 

sekunder. Pembuat kebijakan primer secara normatif terdiri dari legislatif, 

eksekutif, administrator, dan lembaga peradilan atau aktor-aktor yang memiliki 

wewenang konstitusional langsung untuk bertindak, sedangkan pembuat 

kebijakan sekunder terdiri dari aktor-aktor pendukung non-pemerintah seperti 

kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara. 

Adapun kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan muncul untuk 

memainkan tugas penting dalam pembuatan kebijakan di hampir semua negara di 

dunia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbuka 

sehingga kelompok kepentingan itu sendiri sudah banyak muncul di masyarakat 

dan bertindak semakin terbuka atau bebas dalam menyampaikan aspirasinya. 

Kelompok kepentingan yang dapat digambarkan seperti serikat buruh, organisasi 

bisnis, asosiasi pengusaha, kepemudaan, dan lain-lain. Hampir di semua sistem 
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politik di dunia, kelompok kepentingan memiliki fungsi untuk mempertemukan 

kepentingan sekelompok individu atau warganegara yang tidak hanya 

mengemukakan tuntutan dan dukungan mereka tetapi juga berperan dalam 

memberikan alternatif kebijakan yang pada akhirnya dapat menghasilkan 

kebijakan yang berkeadilan untuk kelompok tersebut. 

Pemerintah sendiri seringkali menggali keinginan-keinginan atau kebutuhan 

masyarakat yang belum terpenuhi atau belum tersedia dengan baik melalui 

kelompok-kelompok kepentingan. Dengan demikian pemerintah dapat membuat 

kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi keinginan atau tuntutan 

serta kebutuhan masyarakat. 

Zeigler dan Van dalam (Agustino, 2014:37) menyatakan bahwa kelompok 

kepentingan dan kelompok penekan dapat mempengaruhi kebijakan publik 

sehingga mereka menitikberatkan pada tiga variabel penting yakni kuatnya 

kompetisi kepartaian, kohesi legislatif (kekuatan partai di legislatif), dan variabel 

sosial ekonomi dari pendapatan per-kapita, populasi manusia, dan pekerjaan 

industri. Dari analisis mereka dapat ditimbulkan dua pola yaitu : 

a. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang kuat memiliki 

kecenderungan berkolaborasi dengan partai politik yang lemah, populasi 

manusia yang rendah, pendapatan perkapita yang rendah, dan pekerjaan non-

industri dengan tarif yang lebih tinggi (pertanian, perikanan, dan kehutanan). 

b. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang moderat atau bahkan 

lemah akan bekerjasama dengan partai politik yang kuat dan kompetitif, 
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pendapatan per-kapita, populasi manusia, dan pekerjaan industri dengan tarif 

yang lebih tinggi. 

 

3. Model Kelompok 

Menurut Dye dalam (Agustino, 2014:131) formulasi kebijakan model kelompok 

sesungguhnya abstraksi dari konflik kepentingan antar kelompok atau antar partai 

dalam suatu institusi atau pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik. 

Konflik ini bisa disebut sebagai konflik konstruktif yang berusaha untuk 

menemukan keseimbangan (titik kompromi) antar kepentingan-kepentingan yang 

sedang diperjuangkan oleh para kelompok atau partai yang tengah berjuang 

mempertahankan pengaruhnya. Dalam model formulasi kebijakan ini para ilmuan 

kebijakan publik, hendak mengatakan bahwa ketika pemerintah hendak 

memutuskan suatu keputusan politik akan banyak pertikaian kepentingan yang 

menyertai keputusan tersebut, khususnya konflik kepentingan partai-partai yang 

berusaha untuk mempertahankan posisi/wajahnya dimata publik. 

Menurut Dye dalam (Wahab, 1990:52) model kelompok pada dasarnya berangkat 

dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat 

merupakan pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki 

latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara 

formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan 

mereka kepada pemerintah. Menurut David Truman, kelompok kepentingan itu 

pada hakikatnya adalah kelompok yang memiliki sikap-sikap yang sama dan 

mendesakkan tuntutan-tuntutannya terhadap kelompok-kelompok lain dalam 

masyarakat. David Truman juga berpendapat bahwa prilaku kelompok-kelompok 
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kepentingan tersebut akan membawa akibat politik jika mereka dalam 

mengajukan tuntutannya melalui atau diarahkan terhadap lembaga-lembaga 

pemerintah. 

Menurut Dye dalam (Wahab, 1990:53) adapun tugas utama dari sistem politik 

melihat dari sudut pandang model kelompok untuk mengelola konflik-konflik 

yang timbul dalam perjuangan antar kelompok adalah dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok 

b. Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan 

c. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijaksanaan 

negara 

d. Memaksakan kompromi tersebut. 

Menurut pakar ilmu politik Latham yang dikutip oleh Dye (Wahab, 1990:53) 

menggambarkan kebijaksanaan negara dari sudut teori kelompok adalah 

kebijaksanaan negara pada hakikatnya merupakan keadaan seimbang yang 

tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu, dan ia 

mencerminkan keseimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok 

tertentu berhasil mengarahkan kebijaksanaan negara itu kearah yang 

menguntungkan mereka. Badan legislatif bertindak selaku penengah/wasit dalam 

arena perjuangan antar kelompok, membantu tercapainya kompromi-kompromi 

dan mengkokohkan kemenangan kelompok dalam bentuk undang-undang. 
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D. Kebijakan 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 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 

Tentang Upah Minimum. 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. (Hakim, 

2009:132) 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 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. 

(Wijayanti, 2007:107) 

 

Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) 
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sampai dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting 

dari upah minimum (Sumarsono, 2003:16) yaitu adalah: 

a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada 

waktu pertama kali dia diterima bekerja. 

b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh 

secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah 

tangga. 

Sumarsono (2003:18) mengemukakan pula bahwa upah merupakan sumber utama 

penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan 

pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan 

Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup 

minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL). 

 

Namun kenyataannya justru menunjukkan bahwa hanya sedikit perusaha yang 

secara sadar dan sukarela terus menerus berusaha meningkatkan penghidupan 

karyawannya, terutama pekerja golongan yang paling rendah. Di pihak lain, 

karyawan melalui serikat pekerja dan/atau dengan mengundang pemerintah selalu 

menuntut kenaikan upah. Tuntutan seperti itu yang tidak disertai dengan 

peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk : mengurangi 

penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi, menggunakan teknologi 

yang lebih padat modal, dan menaikkan harga jual barang yang kemudian justru 

akan mendorong inflasi (Sumarsono, 2003:18). 
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Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja atau 

buruh. Kebijakan pengupahan itu meliputi : 

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 

 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 

Tentang Upah Minimum, paling tidak ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus 

ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia. 

1. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

dan tunjangan tetap. 

2. Upah minimum wajib dibayar kepada bekerja secara bulanan atau dengan 

kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan 

atau upah dua mingguan. 

3. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa 

percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum. 
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4. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu 

tahun. 

5. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja 

dan pengusaha. 

6. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya 

adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya. 

7. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran 

(dengan prorata basis). 

8. Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak 

diperbolehkan menurunkan upah. 

9. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara 

prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara 

pekerja dan pengusaha. 

10. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk 

pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada 

pemerintah atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah mengatur kebijakan 

ketenagakerjaannya, termasuk didalamnya kebijakan upah minimum di dalam 

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara 

lain: 

a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
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b. Upah Minimum dapat diterapkan berdasarkan wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota dan berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok 

lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha 

Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional 

dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang 

bersangkutan. 

c. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.Bagi 

pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan 

penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan 

yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang 

bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu 

tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang 

bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu 

tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang 

berlaku pada waktu diberikan penangguhan. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam 

(Moleong, 2011 : 4) mendefinisikan metodologi  kualitatif sebagai prosedur 

penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti memilih penelitian ini 

karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak 

mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat 

bagaimana proses penetapan kebijakan Upah Minimum Provinsi Lampung. Studi 

deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-

gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara 

terperinci. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Untuk mempertajam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu 

menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal 

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber 
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dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan 

dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan 

pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih 

spesifik. Penelitian ini diarahkan pada: 

1. Proses formulasi kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung pada 

tahun 2015 melalui tahap-tahap formulasi kebijakan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Winarno (2014 : 46-57) yang membagi formulasi kebijakan 

menjadi empat tahapan yaitu: 

a. Tahap perumusan masalah. 

Untuk dapat merumuskan kebijakan penetapan upah minimum maka 

masalah-masalah mengenai pengupahan harus dikenali dan didefinisikan 

dengan baik oleh para aktor pembuat kebijakan pengupahan. Melihat 

apakah dewan pengupahan mengetahui jelas apa permasalahan 

pengupahan di Provinsi Lampung dalam proses perumusan kebijakannya. 

b. Tahap agenda kebijakan. 

Dalam tahap agenda kebijakan ini perlu dilihat bagaimana dewan 

pengupahan menilai tingkat urgensi dari permasalahan pengupahan 

sehingga permasalahan upah minimum dimasukan kedalam agenda 

kebijakan. 

c. Tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. 

Dalam pemilihan alternatif kebijakan perlu dilihat interaksi antar aktor 

dalam perumusan kebijakan pengupahan Provinsi Lampung tahun 2015. 
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Bagaimana para aktor tersebut berusaha memperjuangkan kepentingan 

mereka, dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam 

mengakomodasi kepentingan aktor-aktor yang terlibat. 

d. Tahap penetapan kebijakan. 

Dalam hal ini maka harus dilihat apakah kebijakan yang dipilih pada 

dasarnya merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok yang 

terlibat yaitu kelompok buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam 

pembuatan kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung. 

 

2. Sejauh mana berbagai kepentingan kelompok buruh dan pengusaha dalam 

formulasi kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung di 

akomodasi oleh kelompok pemerintah untuk mengatasi masalah pengupahan 

di Provinsi Lampung dengan menggunakan model kelompok dalam formulasi 

kebijakan untuk mengelola konflik-konflik yang timbul dalam perjuangan 

antar kelompok sebagaimana yang dijelaskan Dye (Wahab, 1990:53) antara 

lain: 

a. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok. 

Dalam hal ini perlu dilihat bagaimana kelompok pemerintah berperan 

untuk menetapkan aturan main dalam proses formulasi kebijakan UMP. 

b. Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan. 

Dalam hal ini perlu dilihat bagaimana peran pemerintah dalam mengatur 

jalannya kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang 

ada dalam proses penetapan UMP. 
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c. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk 

kebijaksanaan negara. 

Melihat bagaimana pemerintah menetapkan keputusan hasil dari 

kompromi tersebut dalam bentuk kebijkan publik. 

d. Memaksakan kompromi tersebut. 

Dalam proses penetapan kebijakan upah minimum Provinsi Lampung 

selalu terkesan lambat dalam proses penetapannya sehingga dalam hal ini 

perlu dilihat bagaimana pemerintah dapat memaksakan hasil kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di lingkup Provinsi Lampung. Penulis memilih penelitian 

di dalam lingkup Provinsi Lampung dikarenakan upah minimum provinsi berlaku 

untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi dan konsisi kebupaten/kota di Provinsi 

Lampung masih banyak yang berpatokan pada nilai UMP, setidaknya ada delapan 

kabupaten di Provinsi Lampung yang belum memiliki nilai besaran UMK untuk 

daerahnya sehingga masih menggunakan UMP sebagai nilai upah minimum yang 

berlaku di daerahnya. Dari lokasi penelitian yang dipilih tersebut maka penelitian 

ini dilakukan pada unit lokasi penelitian yang antara lain kantor Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, kantor APINDO Provinsi Lampung, 

sekretariat serikat pekerja Provinsi Lampung, serta pada lingkup lembaga-

lembaga terkait dengan kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).  
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yaitu : 

 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

obyek penelitian (Tresiana, 2013:86). Sumber data ditulis atau direkam. 

Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan 

dengan menggunakan panduan wawancara mengenai formulasi kebijakan 

penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung. Informan yang dipilih yang 

memiliki pengaruh serta informasi-informasi yang akurat dan terpercaya terkait 

formulasi penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung. Adapun yang akan 

dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Informan Penelitian 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 
1.  Henny S. Mumpuni, SH  Sekretaris DPP Lampung 

periode tahun 2014-2016 

Disnakertrans 

Provinsi Lampung 

2.  Hasan Nur E.M Rasyid, S.H Wakil ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (K-SPSI) 

Provinsi Lampung 

K-SPSI Provinsi 

Lampung 

3.  Drs. Ridwan Hasyim  Anggota DPP Lampung 

Periode tahun 2014-2016 

Apindo Provinsi 

Lampung 

4.  Asrian Hendi Cahya, SE Wakil ketua DPP 

Lampung periode tahun 

2014-2016 

Akademisi 

Universitas Lampung 

5.  Herianto Ketua serikat pekerja PT. 

Central Pertiwi Bahari 

(TB) Lampung 

PT. Central Pertiwi 

Bahari (TB) Lampung 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen-dokumen (Sugiyono, 2011:225). Data sekunder ini 

digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data 

sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokan 

data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa 

berita surat kabar, artikel, website, serta referensi-referensi yang menjadi panduan 

penyusunan kebijakan Provinsi Lampung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:231) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui 
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sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan bisa tercapai sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan informan-informan mengenai formulasi 

kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung di kantor Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, kantor Apindo Provinsi Lampung, 

Sekretariat SBSI, serta di kantor lembaga-lembaga terkait. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Menurut Moleong (2011:216) dokumen ialah catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud 

mengumpulkan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi 

sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 



52 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles 

and Huberman (Sugiyono, 2011:244) . Miles and Hubermen mengungkapkan 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas. Komponen dalam analisis data : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian penulis dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-

benar berhubungan dengan penelitian yakni formulasi kebijakan penetapan upah 

minimum Provinsi Lampung. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu 

dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian 

data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, dan 

gambar. 
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3. Verifikasi atau penyimpulan Data 

Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama 

proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Miles dan Huberman dalam(Sugiyono, 2011:247) 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

a. Triangulasi 

Menurut Moleong (2011:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data 
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berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan 

data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam 

Moleong (2011:330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, metode, penyidik, dan teori.  Triangulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan 

data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, 

dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun 

triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. 

Tabel 5 

Contoh Tabel Triangulasi Aktor-Aktor dalam Kebijakan Penetapan 

Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2015 

No. Wawancara Dokumen Observasi 

Informan Substansi Sumber Substansi Substansi 

1. Henny S. 

Mumpuni, 

SH selaku 

Sekretaris 

Dewan 

Pengupahan 

Provinsi 

Lampung 

periode 

tahun 2014-

2016 

(Disnakertra

ns) 

Aktor-aktor dalam kebijakan 

penetapan UMP ini ada tiga unsur 

yang ada di Dewan Pengupahan yaitu 

pemerintah, pengusaha, serikat 

pekerja, dan pakar. Pakar disini bisa 

dari perguruan tinggi ataupun 

pengamat ketenagakerjaan. dalam 

dewan pengupahan ini terdapat 17 

orang anggota yang formasinya 2 : 1 : 

1 untuk pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja. Jadi jumlah keanggotaannya 

ini 8 orang dari Pemerintah, 4 orang 

dari Apindo, 4 orang dari serikat 

pekerja, dan satu orang akademisi 

atau pakar tenaga kerja kalau di 

Provinsi ini kita ada pak Asrian dari 

Unila. Dewan Pengupahan inilah 

yang pada nantinya akan membahas 

tentang UMP ataupun UMK Provinsi 

Lampung 

 

Surat 

Keputusan 

Kepala 

Dinas 

Tenaga 

Kerja dan 

Transmigr

asi 

Provinsi 

Lampung 

Nomor : 

Kep.188.4/

5582/III.05

/03/2014 

Susunan 

Keanggotaan 

Dewan 

Pengupahan 

Daerah 

Provinsi 

Lampung 

Tahun 2015  
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b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis 

dan penafsiran data.  Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan buku-buku tentang kebijakan publik dan upah 

minimum, dokumen-dokumen peraturan perundangan tentang penetapan 

kebijakan upah minimum provinsi (Undang-Undang No 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 88-98 tentang Pengupahan, Permenaker 

No 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum, Permenaker No 13 tahun 2012 

tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, Kepres 

No 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan),  arsip-arsip pelaksaan 

formulasi kebijakan penetapan upah minimum Provinsi Lampung tahun 

2015 (Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMP Lampung 

tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung tentang penggantian nama-nama 

anggota dan sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung tahun 

2015), catatan penelitian, dokumentasi foto-foto dan rekaman wawancara 

penelitian di lapangan. 
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2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data. 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, dan mendalam serta 

adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitass dalam penelitian 

yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah 

hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya 

dengan dosen pembimbing. 

 

4. Kepastian Data. 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan 

mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas.  Menguji 

kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.  Apabila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,  

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. 

 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambara Umum Dewan Pengupahan Provinsi Lampung 

1. Dewan Pengupahan  

Sesuai dengan isi  pasal Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang 

Dewan Pengupahan ini yang dimaksud dengan Dewan Pengupahan adalah suatu 

lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di 

perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya. Organisasi pengusaha adalah organisasi 

pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani 

masalah ketenagakerjaan. Sedangkan Menteri adalah Menteri yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan. 

 

Dewan pengupahan terdiri dari: 

a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas yang 

dibentuk oleh Presiden. 

b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov yang 

dibentuk oleh Gubernur. 
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c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

Depekab/Depeko yang dibentuk oleh Bupari/Walikota 

 

2. Dewan Pengupahan Provinsi Lampung 

Sesuai dengan  Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan 

Pengupahan Dewan Pengupahan Provinsi memiliki tugas dan fungsinya ang 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam 

rangkapenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penetapan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum 

Sektoral (UMS) serta penerapan sistem pengupahan di tingkat 

Provinsi; 

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 

nasional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeprov dapat bekerja sama baik dengan 

instansi Pemerintahmaupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang 

perlu.Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi  terdiri dari unsur Pemerintah, 

Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan 

Pakar.Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi  dari unsur Pemerintah, 

Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi 

perbandingan 2 : 1 : 1. Keanggotaan Depeprov dari unsur Perguruan Tinggi dan 

Pakar jumlahnya disesuaikan 

menurut kebutuhan. Keseluruhan anggota Depeprov sebagaimana dimaksud 

berjumlah gasal. Susunan keanggotaan Depeprov terdiri dari: 

 



59 

a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah 

b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan 

tinggi/pakar 

c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang 

mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan 

d. Anggota. 

 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Provinsi 

dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud) dibentuk oleh 

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila dipandang perlu, Dewan Pengupahan Provinsi jugadapat membentuk 

Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu. Keanggotaan Komisi sebagaimana 

dimaksud berasal dari Anggota Dewan Pengupahan Provinsi. Ketentuan mengenai 

susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksuddiatur lebih 

lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi 

 

Keanggotaananggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan 

oleh Gubernur atas usul Pimpinan SatuanOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.Untuk dapat diangkat menjadi 

anggota Dewan Pengupahan Provinsi, calon anggota harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 
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a. Warga negara Indonesia 

b. Berpendidikan paling rendah lulus Strata-I (S-1) 

c.  Memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan 

pengembangan SumberDaya Manusia. 

 

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi ini  diangkat untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan berikutnya.Adapun calon anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur 

pemerintah sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi terkaitkepada Gubernur.Calon anggota Dewan 

Pengupahan Provinsi dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh 

SerikatPekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk 

dalam kelembagaanketenagakerjaan yang bersifat tripartit.Ketentuan mengenai 

keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat, Buruh sebagaimanadimaksud dalam 

ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Calon anggota Dewan Pengupahan 

Provinsi dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari danoleh 

organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Calon 

anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar 

ditunjuk oleh Gubernur. 

 

Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh 

Gubernur.Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan 

Provinsi diberhentikan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, selama 6 

(enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya, atau dihukum 
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karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah 

mempunyaikekuatan hukum tetap. 

 

Penggantian anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang diberhentikan dengan 

alasan sebagaimana dimaksud dalamdiusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

kepada Gubernur setelah menerima usulan dariorganisasi atau instansi yang 

bersangkutan. 

 

Dalam hal anggota Dewan Pengupahan Provinsi ada yang mengundurkan diri atas 

permintaan sendiri maka permintaan disampaikan oleh anggota yangbersangkutan 

kepada Gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi 

yangmengusulkan.Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud mengusulkan 

penggantiananggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan 

kepada Gubernur.Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeprov 

dilaksanakan melalui tahapansebagai berikut: 

a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau 

unsurOrganisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar 

menyiapkan bahanuntuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan 

Provinsi. 

b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam 

bentukpokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Provinsi. 
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c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 

kepadaPemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan 

pertimbangan dalamrangka perumusan kebijakan pengupahan. 

 

Adapun susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung dinyatakan 

dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung Nomor: Kep.188.4/5582/III.05/03/2015, dan dibentuklah keanggotaan 

Dewan Pengupahan Provinsi Lampung periode Tahun 2014-2016 yakni sebagai 

berikut : 

Tabel 6 

Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Periode 

2014-2016 

 

NO NAMA KEDUDUKAN 

DALAM DEWAN 

KETERANGAN 

1.  Risma Yantina, SE,.MM Ketua Disnakertrans Provinsi Lampung 

2.  Asrian Hendi Cahya, SE Wakil Ketua Tenaga Ahli Gubernur, Bidang 

Ekonomi Regional, Perbankan, 

UMKM, dan Keuangan Daerah 

3.  Henny S. Mumpuni, SH Sekretaris Disnakertrans Provinsi Lampung 

4.  Drs. Syaifullah, MM Anggota Biro Bina Sosial Setda Provinsi 

Lampung 

5.  Agung Rekso Pranoto, SE Anggota Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Holtikultura Provinsi 

Lampung 

6.  Yunita Sari, S.TP Anggota BAPPEDA Provinsi Lampung 

7.  Edy Riyanto, A.Md  Anggota Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung 

8.  Diah Rismasari, S.Si, MM. Anggota BPS Provinsi Lampung 

9.  Asim, SE Anggota Dinas Perdagangan Provinsi 

Lampung 

10.  Adrian Nugraha, SH Anggota DPP-Apindo Lampung 

11.  Drs. Ridwan Hasyim Anggota DPP-Apindo Lampung 

12.  Haryanto, SH Anggota DPP-Apindo Lampung 

13.  Edi P.Nasution, SE., SH Anggota DPP-Apindo Lampung 

14.  Topan Indra Karsa, SH., MH Anggota DPD K-SPSI Lampung 

15.  Minton Siagian, SE Anggota DPW. F. SPMI 

16.  Yulistina Nirmala, S.Ag Anggota Serikat Buruh Lampung 

17.  Febri Indra Kurniawan, SH. Anggota K-SBSI Lampung 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 
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Tabel 6 merupakan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung 

periode 2014-2016, DPP ini di tetapkan sebagai anggota selama satu periodeyakni 

3 tahun masa jabatan dan dapat menjadi anggota DPP lagi maksimal 2 periode 

saja. DPP terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi atau 

pakar ketenagakerjaan yang bertugas merumuskan nilai KHL dan UMP yang akan 

direkomendasikan kepada Gubernur. 

 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, peneliti 

menyimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan UMP tahun 2015 ini 

adalah : 

1. Proses Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung 

Tahun 2015 yang dilihat dari : 

 

a. Tahap perumusan masalah yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana 

kebijakan UMP Lampung pada tahun sebelumnya dan mengidentifikasi 

dari hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Upah 

Minimum yang sedang berlangsung, dan hal ini sesuai dengan tahap 

perumusan masalah pada tahap formulasi kebijakan yang dijelaskan oleh 

Winarno. 

b. Tahap Agenda Kebijakan yang dilakukan dengan  menetapkan agenda 

sidang atau sidang Dewan Pengupahan. Adapun agenda tersebut antara 

lain : (1) Pembentukan dewan pengupahan, (2) Mengadakan rapat 

pembahasan program kerja, (3) Rapat pembahasan survey KHL, (4) 

Survey KHL, (5) Rapat pembahasan hasil survey KHL, (6) Penetapan 

KHL, (7) Rapat pembahasan usulan angka UMP, (8) Mengusulkan angka 
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upah minimum ke Gubernur, (9) Penetapan nilai UMP. dan hal ini sesuai 

dengan tahap agenda kebijakan pada tahap formulasi kebijakan yang 

dijelaskan oleh Winarno. 

c. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan yang dilakukan dengan cara 

masing-masing aktor dalam kebijakan UMP Lampung merekomendasikan 

nilai usulan angka UMP Lampung tahun 2015 yang dimana kelompok 

pekerja mengusulkan angka sebesar Rp. 1.803.662, kelompok pengusaha 

sebesar Rp. 1.469.475 pada 21 Oktober 2014 dan kelompok pekerja 

mengusulkan Rp. 1.702.619, kelompok pengusaha sebesar Rp. 1.525.000 

pada 31 Oktober 2014 dan kemudian Dewan Pengupahan Provinsi 

Lampung sepakat untuk mengusulkan nilai UMP tahun 2015 kepada 

Gubernur sebesar Rp. 1.581.000. dan hal ini sesuai dengan tahap 

pemilihan alternatif kebijakan pada tahap formulasi kebijakan yang 

dijelaskan oleh Winarno. 

d. Tahap Penetapan Kebijakan yang dilakukan dengan cara Dewan 

Pengupahan merekomendasikan nilai UMP tahun 2015 kepada Gubernur 

Lampung sebesar Rp. 1.581.000. Gubernur Lampung menetapkan UMP 

Lampung sebesar Rp. 1.581.000 yang disahkan melalui SK Gubernur 

Nomor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum 

Provinsi Lampung tahun 2015 pada tanggal 31 Oktober 2014. dan hal ini 

sesuai dengan tahap penetapan kebijakan pada tahap formulasi kebijakan 

yang dijelaskan oleh Winarno. 
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e. Kendala-kendala dalam Proses Formulasi Kebijkan Penetapan UMP tahun 

2015 adalah (1) Para aktor saling bersikeras mempertahankan nilai usulan 

UMP tahun 2015 sehingga negosiasi yang terjadi cukup lama dalam 

pencapaian kesepakatan, (2) Para keterwakilan kelompok-kelompok yang 

berkepentingan tidak berani mengambil keputusan secara cepat didalam 

sidang dewan pengupahan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan 

para keterwakilan tersebut masih harus berdiskusi dengan kelompok 

induknya dan hal ini yang membuat penetapan kebijakan UMP selalu lama 

dalam penetapannya, (3) Dana yang dibutuhkan DPP selalu terlambat dan 

lama dalam hal pencairan dananya sehingga membuat DPP selalu tertunda 

dalam melaksanakan tugasnya seperti pelaksanaan survey KHL dan 

kegiatan lainnya. 

 

2. Analisis Proses Formulasi Kebijakan Model Kelompok Dye dalam Mengelola 

Konflik-Konflik Antar Aktor Dalam Kebijakan Penetapan UMP Tahun 2015 

yang dilihat dari : 

a. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok yang 

dilakukan dengan menggunakan aturan permainan yang ada dalam 

kebijakan penetapan UMP ini merupakan peraturan perundang-undangan 

tentang pengupahan dan segala proses penetapan Upah Minimum yang 

memang sudah ada sehingga para aktor dalam kebijakan ini memiliki 

landasan atau aturan yang berlaku dalam segala kegiatan didalam proses 

formulasi tersebut. 
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b. Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya 

kompromi dan menyeimbangkan kepentingan sudah dilaksanakan yang 

bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan untuk menjalankan 

perannya sebagai fasilitator dan mediator di dalam dewan pengupahan 

agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik, adil dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan buruh di Provinsi Lampung. 

c. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk 

kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan sudah 

dilaksanakan hal ini dikarenakan tujuan dalam proses formulasi kebijakan 

penetapan upah minimum ini tentu untuk mendapatkan nilai upah 

minimum yang disahkan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.  

d. Memaksakan kompromi tersebut yang dilakukan Dewan Pengupahan 

adalah tidak pernah memaksakan hasil negosiasi yang terjadi. Dalam 

sidang tersebut pemerintah menungu kesepakatan hasil negosiasi antara 

pengusaha dan pekerja. Dalam kebijakan penetapan UMP  ini hanya 

Gubernur yang memiliki wewenang untuk memaksakan kebijakan upah 

minimum yang dinilai pantas dan adil bagi semua pihak. 
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B. Saran 

 

1. Kelompok pengusaha dan pekerja di dalam Dewan Pengupahan Provinsi 

Lampung hendaknya untuk penetapan UMP dimasa yang akan datang 

untuk tidak saling bersikeras mempertahankan kepentingannya namun 

sebaiknya pengusaha dan pekerja ini saling bekerjasama menyatukan 

tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai Upah 

Minimum di Provinsi Lampung agar penetapan kebijakan UMP juga tidak 

selalu lama dalam penetapannya. 

2. Sebaiknya wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja di Dewan 

Pengupahan ini dapat mengambil keputusan secara berani dan cepat, 

karena tidak semua keputusan harus di diskusikan dengan kelompok 

induknyaagar penetapan UMP akan lebih efektif dan efisien. 

3. Dalam hal pencairan dana untuk proses formulasi kebijakan penetapan 

Upah Minimu Provinsi yang berasal dari APBD ini sebaiknya lebih di 

perhatikan dan dipercepat dalam pencairannya. Hal ini agar proses 

penetapan kebijakan UMP khususnya dalam kegiatan survey KHL dapat 

berjalan dengan optimal dengan biaya operasional yang lancar. 
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