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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kurangnya lapangan kerja di Indonesia menimbulkan persoalan - 

persoalan ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah memandang masalah 

ketenagakerjaan hanya pada bagaimana cara menangani masalah banyaknya 

pengangguran, namun lapangan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat 

terbatas, dan hal - hal yang berkaitan dengan kesejahteraan menjadi diabaikan, 

termasuk masalah pengupahan yang dirasa belum mampu menampung dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pekerja. Hal ini dapat dilihat 

dari lingkungan kota Selatpanjang. 

Kota Selatpanjang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Provinsi Riau, Indonesia. Kota Selatpanjang juga merupakan ibu kota 

kecamatan Tebing Tinggi. Kota Selatpanjang dijuluki sebagai kota Sagu. 

Daerah ini termasuk salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan 

nasional sebagai penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sebelum pemekaran 

wilayah pada tahun 2009, Kota Selatpanjang berada dalam wilayah Kabupaten 

Bengkalis. 

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan 
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(pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan). Pasal 88 Undang-undang Ketenagakerjaan “Setiap pekerja 

berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. 

Perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil, pasti membutuhkan 

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan, tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tidak bisa berjalan 

sebagaimana mestinya. Tenaga kerja merupakan suatu bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dengan perusahaan, karena tenaga kerja yang bertugas menjalankan 

suatu perusahaan. 

Dalam dunia kerja, pemberian upah pada umumnya mempertimbangkan 

kemampuan pekerja yang tercermin dalam produktivitas kerja. Pemerintah 

melakukan intervensi karena sangat berkepentingan untuk menyelaraskan 

antara upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 

pencapaian produktivitas kerja, dalam memperhatikan kebutuhan hidup 

pekerja, kesenjangan sosial, prestasi kerja dan nilai kemanusiaan dan harga diri. 

Upah merupakan unsur yang sangat penting, karena dapat mensejahterakan 

hidup dari pada tenaga kerja. Jika upah tidak diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan, maka para karyawan tidak akan dapat hidup dengan baik dan 

sejahtera. Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan 

upah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup para karyawan dan keluarganya. 

Pada tanggal 25 Oktober 2019 SuluhRiau.com melansir bahwa, pekerja 

pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum 
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(SPBU) pertamina di Jalan Alah Air di kota Selatpanjang mengaku gaji di 

bawah upah minimum kota (UMK) Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Seperti yang dikatakan salah seorang pekerja SPBU yang sudah bekerja 

selama satu tahun di SPBU dengan inisial UD ESH, gaji yang diterimanya 

hanya sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jika 

dibandingkan dengan UMK Kabupaten Kepulauan Meranti yang seharusnya 

sebesar Rp.2.749.909,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) 

maka terjadi perselisihan yang besar antara upah yang seharusnya diberikan dan 

upah yang diberikan. 

ED ESH juga mengatakan selain gaji yang diterima dibawah UMK mereka 

juga kerja dari jam 07.00 sampai dengan jam 20.00 dan tidak ada hari libur. 

Selain persoalan membayar gaji di bawah UMK, pekerja ini juga bekerja lebih 

dari 8 jam sehari dan tidak dibayar lembur.1 

Pada tanggal 21 Maret 2019 Riau1.com melansir bahwa, meskipun upah 

minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 

telah ditetapkan sebesar Rp.2.749.909 perbulan dan disahkan pada 2018 lalu, 

namun hingga saat ini masih banyak pengusaha di Meranti tidak mampu 

menerapkannya dalam membayar gaji karyawan. 

Wakil Bupati Meranti, Said Hasyim mengatakan lemahnya penerapan 

UMK di Meranti ini dikarenakan kondisi ekonomi daerah yang masih 

berkembang ini belum memadai. “Kalau istilahnya di Meranti itu banyak 

                                                
1 “Pekerja SPBU di JL Alah Air Selatpanjang Sebut Gaji di Bawah UMK” http://suluhriau.com/ 

read-214413-2019-02-28-pekerja-spbu-di-jl-alah-air-selatpanjang-sebut-gaji-di-bawah-umk.html 

diakses 10 September 2019 

http://suluhriau.com/read-214413-2019-02-28-pekerja-spbu-di-jl-alah-air-selatpanjang-sebut-gaji-di-bawah-umk.html
http://suluhriau.com/read-214413-2019-02-28-pekerja-spbu-di-jl-alah-air-selatpanjang-sebut-gaji-di-bawah-umk.html
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PEGEL (Pengusaha Ekonomi Golongan Lemah). Seperti pengusaha konter, 

minimarket, kedai kopi ataupun rumah makan. Pengusaha itu ada, perlu buruh 

juga, tapi kan tak bisa diatur sedemikian rupa. Ada beberapa yang bisa, tapi 

itupun kita beri aturan upah minimum, tapi bagi mereka itu maksimum yang 

mereka berikan” ujar Said, Kamis (21/3/2019).2 

Said juga mengatakan, penerapan UMK tidak bisa dipaksakan di Meranti. 

Hal ini menurutnya demi keberlangsungan hidup usaha kecil yang berdiri di 

Kabupaten termuda di Riau. Untuk itu Said menyebutnya dengan upah 

kesepakatan. "Kita kan harus kaji, kalau tetap kita paksakan segitu mungkin 

mereka susah. Kita ingin usaha mereka hidup, kita ingin investasi ada di daerah 

kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan karyawan untuk digaji sekian. Oleh 

karena itu yang tepat bahasanya disini adalah upah kesepakatan" katanya lagi. 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Revirianto, mengatakan memang UMK berlaku sebagai 

pedoman bagi semua pengusaha di Meranti yang berbadan hukum, perorangan 

maupun kelompok. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai sistem 

pengupahan yang ditetapkan oleh perusahaan di kota Selatpanjang, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi, Provinsi Riau. Penelitian ini 

akan berfokus kepada bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh 

pengusaha, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 

                                                
2 “Gaji Buruh Meranti Tak Sesuai UMK, Ini Penjelasan Wabup” http://riau1.com/berita/meranti/ 

1553139199Gaji-Buruh-Meranti-Tak-Sesuai-UMK-Ini-Penjelasan-Wabup diakses 10 September 

2019 

http://riau1.com/berita/meranti/1553139199Gaji-Buruh-Meranti-Tak-Sesuai-UMK-Ini-Penjelasan-Wabup
http://riau1.com/berita/meranti/1553139199Gaji-Buruh-Meranti-Tak-Sesuai-UMK-Ini-Penjelasan-Wabup
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Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan di atas, penyusunan Skripsi 

ini berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN 

DI KOTA SELATPANJANG KECAMATAN TEBING TINGGI 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana implementasi UMK di kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing 

Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau? 

1.2.2 Bagaimana penyelesaian masalah pengupahan yang tidak sesuai dengan 

UMK di kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui implementasi UMK di kota Selatpanjang, Kecamatan 

Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau 

1.3.2 Untuk mengetahui penyelesaian masalah pengupahan yang tidak sesuai 

dengan UMK di kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, 

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

ataupun memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan analisa hukum terkait penegakkan hukum dan 

penerapannya khususnya dalam bidang penerapan pengupahan 

khususnya di kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

masyarakat secara luas, dan dapat memberikan wawasan pengetahuan 

bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya di 

kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Provinsi Riau. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam Skripsi ini akan dikelompokan ke dalam beberapa bab, 

dimana nantinya bab-bab dalam penulisan ini akan terbagi lagi menjadi sub-

bagian dari bab-bab yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar 

sistematika penulisan ini lebih jelas dan mudah dipahami bagi para pembaca. 

Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab penulisan ini 

dijelaskan sebagai berikut yaitu: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang akan 

menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, kerangka teori, 

kerangka konseptual, dan metode penelitian. 

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan 

konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendukung 

hasil penulisan ini. 

c. BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM 

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis 

yang digunakan dalam penulisan ini, agar relevan penggunaannya 

dalam penulisan ini. 

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai pembahasan dan uraian dari 

rumusan masalah penelitian dalam penulisan ini, beserta dengan 

pemecahan masalah tersebut dan tentunya berdasarkan dengan 

perundang-undangan yang berlaku dan asas yang dapat mendukung 

peraturan tersebut. 

e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan terkait dengan 

permasalahan yang telah diuraikan dan dianalisa terlebih dahulu, dan 
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juga saran dan masukan yang dapat membantu kepada masyarakat di 

kota Selatpanjang, khususnya bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


