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Polemik Seputar Kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2019 

 

 

Ilustrasi (sumber: liputan6.com) 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan 

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Pengumuman kenaikan 

UMP  ini akan dilaksanakan secara serentak pada 1 November 2018. 

Seperti dikutip Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-

Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018, gubernur diwajibkan 

untuk menetapkan UMP 2019. Selain perhitungan besaran kenaikan, di dalam SE tersebut juga 

memuat mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada para kepala daerah yang tidak 

menetapkan kenaikan UMP sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah. 

Selain berdasarkan besaran kenaikan yang ditetapkan Pemerintah, kenaikan UMP juga 

dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp3.648.035,00. Nantinya, nilai UMP tersebut akan 

ditambah 8,03% di 2019. Jika dihitung secara kasar, maka Rp3.648.035,00 x 8,03% = 

Rp292.937,00. Kemudian Rp3.648.035,00 + Rp292,937,00 = Rp3.940.972,00. Maka perkiraan 

UMP DKI pada 2019 mendatang adalah sebesar Rp3.940.972,00. Namun, itu merupakan 

perhitungan kasar dari SE Menaker Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 dan 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018. UMP yang telah ditetapkan oleh 

gubernur berlaku terhitung 1 Januari 2019. 

Sebelum ditetapkan kenaikan besaran itu memunculkan polemik. Baik pengusaha 

maupun buruh sama-sama tidak setuju. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3668609/hore-ump-2019-naik-803-persen
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3668628/buruh-tolak-kenaikan-ump-2019-sebesar-803-persen
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Said Iqbal, mengatakan kenaikan yang pantas adalah 20/%-25%, memperhatikan harga beras, 

telur ayam, BBM, listrik, hingga sewa rumah. “Kenaikan UMP sebesar 20%-25% kami dapat 

berdasarkan survei pasar di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Bekasi-Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera”, kata Said. Menurut Said, kenaikan UMP versi 

Pemerintah hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan yang menetapkan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi dan 

pertumbuhan ekonomi. 

Harusnya, kata Said, kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengukur kenaikan upah minimum salah satunya 

berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Bertolak belakang dengan para buruh, pengusaha justru menilai kenaikan UMP 8,03% 

terlalu tinggi. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan 

sebaiknya kenaikan UMP hanya 5%. “Pengusaha pada dasarnya taat akan aturan dan kebijakan 

yang dikeluarkan Pemerintah. Apalagi masalah UMP ini masuk dalam program strategis nasional 

yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid IV. Namun, melihat kondisi 

ekonomi dan beban yang dirasakan pengusaha akibat pelemahan nilai rupiah kita, tentu kenaikan 

8,03% juga membebani pelaku usaha. Di samping itu, Pemerintah juga sudah menaikkan tarif 

Pajak Penghasilan (PPh) untuk 1.147 barang impor. Di mana, di sana juga ada beberapa bahan 

baku impor. Di sisi lain, pengusaha saat ini memutuskan belum menaikkan harga produk karena 

meyakini melemahnya nilai tukar rupiah hanya bersifat sementara”, kata Sarman. Sarman juga 

meminta kepada serikat pekerja agar tidak menuntut kenaikan terlalu berlebihan. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta telah menyelesaikan 

survei KHL di 15 pasar tradisional dan satu pasar modern di Ibukota. Survei KHL dilakukan 

sebagai pembanding terhadap formula penghitungan kenaikan UMP DKI Jakarta sesuai Pasal 44 

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. 

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sudah ada rumusnya. UMP berjalan 

ditambah PDB dan laju inflasi. Namun, DKI Jakarta tetap melakukan survei KHL sebagai 

pembanding”, kata Andri Yansyah, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta. Andri menuturkan bahwa 

survei KHL telah dilakukan tiga kali pada Agustus, September, dan Oktober 2018. Dalam satu 

kali survei, pihaknya mendatangi lima pasar tradisional sebagai sampel perwakilan lima wilayah 

kota. Andri menyebutkan bahwa survei KHL pertama dilakukan di Pasar Jatinegara, Pasar Koja, 
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Pasar Cengkareng, Pasar Blok A, dan Pasar Sumur Batu. Sementara, survei KHL kedua di Pasar 

Kramat Jati, Pasar Sunter, Pasar Grogol, Pasar Kebayoran Lama, dan Pasar Senen. Survei KHL 

ketiga di Pasar Cakung, Pasar Pademangan Timur, Pasar Sawah Besar, Pasar Minggu, Pasar 

Palmerah, serta satu pasar modern di Cempaka Putih. Lebih jauh Andri menjelaskan bahwa 

setelah survei selesai dilakukan, pihaknya melakukan penginputan. Hasilnya, ditemukan selisih 

yang sangat signifikan pada harga bahan pokok komoditas bayam dan kangkung jenis tertentu 

sehingga kita lakukan survei ulang”, kata Andri. 

Andri mengutarakan bahwa setelah ini pihaknya akan menggelar sidang penetapan UMP 

DKI Jakarta tahun 2019 bersama perwakilan buruh dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan 

Pengupahan. 

 

Sumber Berita: 
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Oktober 2018; 

2. beritajakarta.id, Disnakertrans Selesaikan Survei KHL di 15 Pasar Tradisional, 19 Oktober 

2018; 

3. finance.detik.com, UMP Naik 8,03%, Jadi Berapa Upah di DKI Tahun Depan?, 16 

Oktober 2018; 

4. liputan6.com, UMP 2019 Diumumkan Serentak Pada 1 November 2018, 16 Oktober 2018. 

 

Catatan: 

 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan 

upah minimum provinsi yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum 

setelah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan rekomendasi 

dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi dewan pengupahan provinsi didasarkan pada hasil 

peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 Formula penghitungan upah minimum tersebut berdasarkan formula penambahan dari 

pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto/PDB) dan data inflasi nasional.  

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang akan 

digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusat 

http://kabar24.bisnis.com/
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Statistik (BPS) sesuai dengan Surat Kepala BPS Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 

Oktober 2018. 

 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-

Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018, gubernur juga dapat (tidak wajib) 

menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu 

membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Upah minimum untuk 

kabupaten/kota tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 

November 2019. 

 Sanksi bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program 

strategis nasional antara lain sebagai berikut. 

a. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan 

program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh 

menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, dan oleh gubernur dan/atau wakil 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali 

kota dan/atau wakil wali kota. 

b. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak 

dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 

selama tiga bulan. 

c. Selanjutnya, apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani 

pemberhentian sementara tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang 

bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 


