
1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang  

 

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian yang 

tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional.  Undang-undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pemerintah Republik 

Indonesia 1945).  Untuk itu, Pemerintah mempunyai kewajiban mewujudkan 

adanya jaminan perolehan hak bekerja serta memperoleh imbalan dan 

penghidupan yang layak tersebut melalui berbagai kebijakan yang ditempuh 

termasuk kebijakan di bidang pengupahan.  Kebijakan senantiasa diarahkan dalam 

upaya memberikan perlindungan, keberlangsungan bekerja dan berusaha, serta 

menjamin terbukanya kesempatan kerja. 

Bagi perusahaan, pemberian imbalan dipandang sebagai kunci mengelola  

sumber daya manusia secara efektif sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan.  

Oleh karenanya, perusahaan sangat perlu memikirkan kebijakan imbalan yang 

tepat.  Salah satu bentuk imbalan adalah upah atau gaji.  Selayaknya upah atau 

gaji yang diterima seseorang didasarkan pada kinerja atau prestasi orang tersebut. 

Keterkaitan antara upah atau imbalan dengan kinerja menjadi topik 

penelitian yang dilakukan oleh Jane et al. (2009) dan Sigler (2011).  Apabila 

dirangkum, hasil penelitian menunjukan bahwa upah dan kinerja mempunyai 

hubungan yang positif.  Namun menurut Jane et al. (2009), kausalitas hanya 

berlangsung dari pembayaran upah terhadap kinerja dan bukan sebaliknya.  Di sisi 

lain, Mujtaba dan Shuaib (2010), Tahar (2012), Chao et al. (2013), dan Nyberg et 

al. (2014) telah memberikan pemahaman bahwa analisis kinerja merupakan salah 

satu pendekatan untuk memperkirakan tingkat upah.  Rekomendasi lainnya, 

pentingnya menjadikan setiap program imbalan dan reward sebagai satu kesatuan 

utuh dari Sistem Manajemen Kinerja. 

Yusliana (2014) telah melakukan penelitian mengenai rancang bangun 

sistem penilaian kinerja bagi tenaga pendidikan dengan memperhitungkan faktor-

faktor hasil pekerjaan.  Hasil penilaian digunakan untuk menghitung pemberian 

insentif tenaga kependidikan.  Insentif diketahui sebagai kompensasi yang 

mengaitkan gaji dengan produktivitas. 

Penggajian berdasarkan kinerja merupakan salah satu unsur dalam proses 

manajemen kinerja di samping unsur-unsur lainnya yaitu: tujuan dan strategi; 

pembatasan organisasi; penentuan sasaran; pelatihan dan pemberian arahan; 

evaluasi terhadap kinerja; pelatihan keterampilan; serta pelatihan dan 

pengembangan sebagai suatu proses yang terpadu (Ma’arif dan Kartika 2012).  

Menurut Al Fajar dan Heru (2015), pembayaran atas kinerja ditujukan untuk 

sasaran strategis, menegakkan norma-norma organisasi, memotivasi kinerja, dan 

juga mengakui kontribusi perbedaan.  Pembayaran atas kinerja terpusat pada nilai 

kontribusi kinerja individu, tim, atau unit organisasi.  Pembayaran jenis ini 

memiliki banyak bentuk.  Bentuk yang paling luas pemakaiannya dan paling 

dikenal adalah penilaian berkala yang digunakan untuk menentukan peningkatan 

gaji.  
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Seseorang yang memperoleh penilaian kinerja yang lebih baik, berhak 

memperoleh persentase kenaikan gaji atau upah yang lebih tinggi (pay for 

performance).  Untuk menerapkan pay for performance tersebut, tentunya 

dibutuhkan adanya alat administratif berupa struktur dan skala upah yang dapat 

dijadikan pedoman dalam penetapan besarnya upah atau gaji maupun pergerakan 

peninjauan upah pokok masing-masing pekerja/buruh. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003  

tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 92 ayat (1) telah diatur bahwa Pengusaha 

menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, 

masa kerja, pendidikan, dan  kompetensi (Pemerintah Republik Indonesia 2003). 

Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi adanya pergeseran dalam memaknai upah 

minimum.   

Pada hakekatnya, upah minimum ditetapkan oleh Pemerintah dimaksudkan 

sebagai jaring pengaman (safety net) agar upah pekerja/buruh tidak jatuh merosot 

hingga tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja.  

Besaran upah minimum seharusnya mampu dijangkau oleh kemampuan 

membayar usaha mikro sekalipun dan hanya diberlakukan  untuk pekerja/buruh 

yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.  Namun dalam 

prakteknya, upah minimum cenderung diberlakukan sebagai standar upah di 

perusahaan.  Di sisi lain, pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

menganggap upah minimum sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan, 

sehingga cenderung menuntut  kenaikan upah minimum yang relatif tinggi.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring penetapan upah minimum oleh 

Direktorat Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan diketahui bahwa pasca 

penetapan upah minimum hampir selalu diwarnai dengan unjuk rasa.  Unjuk rasa 

tersebut tidak hanya terbatas pada persoalan tentang besaran upah minimum yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, akan tetapi meluas pada tuntutan agar persentase 

kenaikan upah minimum diberlakukan sebagai dasar menaikkan upah bagi 

pekerja/buruh penerima upah di atas upah minimum atau dikenal dengan istilah 

upah sundulan.  

Jika ditelusuri lebih jauh, pergeseran memaknai kebijakan upah minimum 

dikarenakan pada umumnya perusahaan belum mempunyai sistem pengupahan 

yang berpedoman pada prinsip keadilan baik keadilan internal maupun eksternal.  

Bangun (2012) menggambarkan pada intinya keadilan internal sebagai kesetaraan 

kompensasi yang diterima pekerja/buruh pada jenis dan tingkat pekerjaan yang 

sama dalam perusahaan yang sama, sementara keadilan eksternal mencerminkan 

kompensasi yang dapat bersaing (competitive) dengan perusahaan sejenis atau 

bergerak di industri yang sama.   

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Pemerintah memandang perlu adanya 

suatu kebijakan yang dapat mendorong pengusaha untuk menerapkan sistem 

pengupahan yang berkeadilan melalui penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan.  Hal tersebutlah, yang melatarbelakangi pengaturan struktur dan skala 

upah sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Ketenagakerjaan, dan 

sebagai peraturan pelaksanaannya, pada tahun 2004 telah dikeluarkan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 49 Tahun 2004 

tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (Kemnakertrans 2004).  Implementasi 

ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.  Hal ini 
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ditunjukkan dengan belum optimalnya penerapan struktur dan skala upah di 

perusahaan.  Kondisi ini juga yang mendasari Pemerintah mempertegas 

pengaturan struktur dan skala upah dengan mengeluarkan kebijakan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang 

mewajibkan Pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah (Pemerintah 

Republik Indonesia 2015). Terdapat sanksi administratif bagi pengusaha yang 

melanggar ketentuan dimaksud.  Bagi pengusaha yang belum menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur 

dan skala upah serta melampirkannya dalam permohonan pengesahan dan 

pembaruan Peraturan Perusahaan; atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan 

Perjanjian Kerja Bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak PP 78 Tahun 

2015 tentang Pengupahan diundangkan.  Sebagaimana diketahui PP tersebut 

ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015. Selanjutnya sebagai 

peraturan pelaksanaan PP tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan  No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Kemnaker 

2017) menggantikan Kepmenakertrans No. 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan 

Struktur dan Skala Upah (Kemnakertrans 2004). 

Bagi perusahaan besar dan sebagian besar perusahaan menengah, umumnya 

struktur dan skala upah sudah menjadi kebutuhan dan telah diimplementasikan di 

perusahaan sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003  tentang 

Ketenagakerjaan (Pemerintah Republik Indonesia 2003) diterbitkan.  Namun, bagi 

sebagian lain perusahaan menengah, kecil, bahkan mikro, belum sepenuhnya 

menerapkan hal tersebut. Dibutuhkan peran strategis seluruh pihak khususnya 

Pemerintah baik Pusat dan daerah, Mediator Hubungan Industrial, serta Dewan 

Pengupahan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya 

mendorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.  Dibutuhkan 

pendampingan kepada perusahaan dalam penyusunannya.  Diharapkan melalui 

penelitian ini dapat membantu perusahaan yang membutuhkan pendampingan 

dalam mewujudkan adanya struktur dan skala upah di perusahaan. 

 

Perumusan Masalah 

 

Pada sektor farmasi khususnya di wilayah DKI Jakarta, data menunjukan 

bahwa jumlah perusahaan farmasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2017 

sebanyak 101 perusahaan (Streetdirectory 2017). Angka yang cukup besar 

tersebut tentunya membawa konsekuensi ketatnya tingkat persaingan usaha di 

industri farmasi.  Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk melakukan 

pengelolaan perusahaan secara tepat termasuk dalam hal penerapan sistem 

pengupahan di perusahaan.  Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi DKI Jakarta, belum ada data yang menunjukkan jumlah pasti 

perusahaan farmasi di DKI Jakarta yang telah menerapkan struktur dan skala 

upah.  Namun diketahui dari jumlah 101 perusahaan di DKI Jakarta tersebut, 

terdapat 1 (satu) perusahaan di skala usaha menengah yang bergerak di industri 

farmasi yaitu PT. XYZ yang belum menerapkan struktur dan skala upah.   

PT. XYZ telah mempunyai struktur upah di perusahaannya, akan tetapi 

masih terdapat kesenjangan antara kondisi struktur upah saat ini di perusahaan 

dengan keadaan yang diharapkan.  Keadaan yang diharapkan, tentunya PT. XYZ 
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dapat menerapkan ketentuan mengenai struktur dan skala upah sehingga struktur 

upah yang dibangun oleh perusahaan sudah melalui tahapan-tahapan yang 

rasional.  Namun, saat ini PT. XYZ belum sepenuhnya mengadopsi tahapan 

penyusunan struktur dan skala upah dalam rangka mewujudkan upah yang 

berkeadilan di perusahaan.  Perusahaan baru sebatas melaksanakan analisa jabatan 

dan belum sepenuhnya memahami bahwa sesungguhnya keluaran (output) dari 

analisa jabatan yaitu informasi jabatan dapat menjadi input dalam melaksanakan 

tahapan penyusunan struktur dan skala upah selanjutnya yaitu evaluasi jabatan, 

survei upah (benchmark) hingga penentuan skala upah.  Mengingat belum adanya 

gambaran yang jelas akan sistem pengupahan di perusahaan, PT. XYZ pernah 

mengalami tuntutan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membahas 

mengenai kenaikan upah pekerja/buruh di perusahaan.  PT. XYZ mempunyai 

itikad baik untuk menerapkan struktur dan skala upah. Namun belum didukung 

sepenuhnya dengan pemahaman dan kompetensi teknis mengenai langkah-

langkah penyusunan struktur dan skala upah secara rasional.   

Tanpa struktur upah yang disusun secara rasional, PT. XYZ dapat saja 

membayar pekerja/buruhnya lebih banyak atau kurang dari semestinya.  Jika 

tingkat upah terlalu rendah (kurang dari semestinya), maka berpotensi timbulnya 

tuntutan dari pekerja/buruh dan perusahaan sulit menarik pekerja/buruh yang 

berkualitas untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan.  Sebaliknya, jika 

perusahaan membayar upah terlalu tinggi, tentu menjadi tidak efisien sehingga 

akan memengaruhi keuntungan perusahaan.  Di samping itu, PT. XYZ belum 

sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor jabatan dalam penyusunan struktur 

upah di perusahaan.  Faktor-faktor jabatan yang dimaksud seperti faktor 

pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, usaha, dan sebagainya.  Dengan belum 

dipertimbangkannya faktor-faktor jabatan tersebut, besar kemungkinan para 

pekerja/buruh cenderung membandingkan antara upah yang diterima dengan 

berapa upah yang seharusnya pekerja/buruh terima sesuai nilai masukan yang ada 

dalam dirinya.  Hal demikian dapat berpotensi pada ketidakpuasan pekerja/buruh.    

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan struktur upah di PT. XYZ dalam memedomani prinsip 

keadilan, baik keadilan internal maupun eksternal. 

2. Bagaimana peninjauan upah dasar atau upah pokok pekerja/buruh di                  

PT. XYZ. 

3. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh PT. XYZ agar struktur upah 

yang diterapkan dapat berkeadilan dan dapat meningkatkan kepuasan 

pekerja/buruh. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Pertanyaan  penelitian  sebagaimana  tersebut  di atas dikembangkan dalam  

upaya mencapai tujuan  penelitian, sebagai berikut: 

1. Mengkaji penerapan struktur upah di PT. XYZ dikaitkan dengan prinsip 

keadilan, baik keadilan internal maupun eksternal. 
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2. Meneliti faktor-faktor yang memengaruhi peninjauan  upah dasar atau upah 

pokok pekerja/buruh di PT. XYZ. 

3. Merumuskan dan mengusulkan alternatif pernyempurnaan struktur upah di 

PT. XYZ. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat lebih memperkaya pengetahuan dan pemahaman 

khususnya terkait manajemen kompensasi dengan menyandingkan antara 

teori, ketentuan dengan praktek yang berlaku di perusahaan.  

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sekaligus 

pertimbangan dalam penyempurnaan struktur upahnya agar sesuai dengan 

prinsip keadilan. 

3. Bagi Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai bentuk dukungan dalam 

mengefektifkan dan memasyarakatkan pelaksanaan ketentuan mengenai 

struktur dan skala upah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Penelitian ini hanya menganalisis upah dasar atau upah pokok, mengingat 

struktur upah menggambarkan susunan tingkat upah dasar atau upah pokok 

dari yang terendah hingga tertinggi atau tertinggi hingga terendah. 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis struktur upah yang dilaksanakan 

di PT XYZ pada pekerja/buruh mulai posisi staf hingga manajemen serta 

peninjauan upah dasar atau upah pokok. 

3. Mengingat keterbatasan waktu, tidak dilakukan survei upah secara khusus 

kepada perusahaan sejenis ataupun perusahaan yang bergerak di industri yang 

sama.  Untuk melihat apakah upah yang diberikan PT XYZ telah 

mempertimbangkan keadilan eksternal, maka upah internal perusahaan akan 

dibandingkan dengan data upah market  dari data sekunder berupa data upah 

minimum, data hasil survei upah yang dilakukan oleh lembaga konsultan 

Sumber Daya Manusia (SDM). 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pengertian, Azas, dan Kriteria Pemberian Kompensasi 

 

 Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha, kompensasi mempunyai peran penting dalam menumbuhkan motivasi 

seseorang untuk bekerja.  Menurut Ruky (2006), kompensasi terdiri dari 

kompensasi langsung (Direct Compensation) dan kompensasi tidak langsung 

(Indirect Compensation).  Upah/gaji pokok merupakan kompensasi langsung, 

sementara kompensasi tidak langsung seperti fasilitas pemeliharaan kesehatan, 

beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya. Terdapat pengertian yang sedikit 

berbeda mengenai kompensasi yang dikemukakan oleh Kasmir (2016) yang 
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