
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pelayanan merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 

pemberian kepuasan kepada pelanggan atau penerima layanan. Maka dalam hal 

ini pelayanan harus selalu diperhatikan baik dari tata cara ataupun kinerja yang 

dilakukan penyelenggara layanan.  Adapun pelayanan publik juga tidak terlewat 

dari perhatian penyelenggaranya itu sendiri. Pelayanan publik merupakan kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan hak – hak warga 

negara dan penduduk atas suatu jasa, barang dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.  

 Penyelenggara dari pelayanan publik yaitu lembaga dan pegawai atau 

petugas pelayanan publik baik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang 

menyelenggarakan pelayanan. Penerima pelayanan atau bisa disebut juga 

konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban dari suatu pelayanan. Tentunya penerima layanan 

menginginkan untuk dapat menikmati jasa pelayanan secara optimal. Karena 

masyarakat yang menjadi pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan 

dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pelayanan 

dapat dijadikan sebagai faktor mutu, dikarena pelayanan menjadi kunci 

keberhasilan dari pemberi layanan tersebut. Maka dari itu tingkah laku dan sikap 

merupakan syarat mendasar dalam melakukan pelayanan supaya pelayanan dapat 

berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat. 



 
 

 

  Pada dasarnya hakikat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah melayani 

kebutuhan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – 

undang No. 43 Tahun 1999 “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 

pemerintahan, dan pembangunan.” Jelas dikatakan bahwa sebagai PNS memiliki 

kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

kebutuhannya masing – masing, bukan pegawainya yang minta untuk dilayani. 

  Pelayanan publik menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah yang kasat 

mata. Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dari kualitas layanan yang 

diterima, karena kualitas layanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat dari 

semua kalangan dimana keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang efektif 

dan efesien akan mengangkat citra positif Disnaker Jateng dimata masyarakat. 

Supaya masyarakat dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka 

perlu diperhatikan langkah – langkah atau tata cara yang menjadi acuan 

pelayanan. Langkah – langkah atau tata cara tersebut yaitu berupa prosedur 

pelayanan. Dimana prosedur pelayanan dapat menjadi panduan bagi 

penyelenggara dan penerima pelayanan dalam melakukan kegiatan layanan 

supaya pelayanan dapat berjalan secara jelas, tertib dan terarah. 

  Upah adalah hak kepada pekerja berupa uang yang diberikan atas balas 

jasa dari tenaga yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Upah merupakan 

hal yang terpenting dan paling utama dalam hal  ketenagakerjaan, karena tujuan 

dari bekerja adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan dalam memenuhi 



 
 

 

kebutuhan hidup sehari – hari. Apabila upah yang diberikan tidak sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, maka pekerja akan menolak pekerjaannya tersebut. 

Pemberian upah yang adil akan mendorong motivasi pekerja sehingga kinerja para 

pekerja menjadi lebih baik dan meningkatkan produktivitas kerja tentunya 

berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Upah memiliki beberapa 

komponen yang terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan 

tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.  Besaran upah 

minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yaitu 1,367 juta untuk upah minimum 

kabupaten/kota tahun 2017 tertinggi yaitu di Kota Semarang sebesar 2,125 juta 

sedangkan upah minimum terendah berada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 

1,370 juta. Upah dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini bertujuan 

untuk memenuhi tuntutan para pekerja. Jika upah mengalami kenaikan maka 

memicu pekerja untuk lebih giat bekerja sehingga produktivitas akan meningkat 

serta pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pula.  

  Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur setiap 

tanggal 21 November sebelum berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari. 

Pekerja yang berhak menerima upah minimum adalah mereka yang bekerja 

dengan masa kerja 0 tahun atau di bawah satu tahun. Dalam faktor pendidikan 

pekerja yang berhak menerima upah minimum tergantung dari perusahaan 

tersebut dalam membuat standar pendidikan bagi penerima upah minimum. Perlu 

diketahui unsur dari suatu perjanjian kerja yaitu adanya pekerjaan, perintah, waktu 

dan yang terpenting upah. Tapi sering kali ditemui pemberian upah tidak sesuai 

dengan kenyatannya. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hal 



 
 

 

tersebut yaitu kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, keuangan 

yang sedang tidak menentu serta penjualan yang mengalami kerugian.  

 Untuk mewujudkan kewajiban sebagai aparatur pemerintah maka Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas 

memberikan pelayanan mengenai permohonan penangguhan upah minimum 

kabupaten/kota. Dalam melakukan kegiatan pelayanan prosedur dan tata cara 

menjadi aturan yang pasti muncul. Hal tersebut tercipta demi terlaksananya 

kegiatan yang terarah dan tercapainya tujuan. Maka Disnakertrans dalam 

melayani penangguhan UMK berpedoman pada Keputusan Menteri No. 231 

Tahun 2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.  

 Perlu diketahui bahwa penangguhan upah minimum merupakan 

ditangguhkan atau ditundanya upah dari perusahaan yang diberikan kepada 

pekerja atau buruh karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar upah 

sesuai ketetapan standar upah minimum dari pemerintah. Pekerja yang 

diperbolehkan upahnya ditangguhkan yaitu masa kerjanya kurang dari satu tahun. 

Adanya layanan penangguhan upah minimum tidak serta merta di berikan kepada 

seluruh pelaku industri atau perusahaan karena dalam mengajukan permohonan 

penangguhan terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi perusahaan.  

 Dalam melakukan pelayanan tersebut Disnakertrans menugaskan Seksi 

Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja untuk dapat menangani pelayanan 

karena sesuai dengan tupoksi dari seksi tersebut. Dalam memenuhi layanan 

penangguhan Seksi Pengupahan dan Kesja membentuk tim penangguhan yang 

berkoordinasi dengan Disnaker. Tim tersebut di dalamnya terdapat Dewan 



 
 

 

Pengupahan dimana mereka memiliki tugas untuk menangani penangguhan dan 

memberikan saran diterima atau tidak permohonan penangguhan dari perusahaan 

– perusahaan yang mengajukan penangguhan. Jika perusahaan tersebut diterima 

penangguhannya maka dapat membayarkan upah sesuai keadaan perusahaan yaitu 

membayar upah sesuai upah minimum yang lama, membayar upah minimum 

lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, 

atau menaikkan upah minimum secara bertahap. Perusahaan yang 

penangguhannya diterima wajib memberikan selisih upah minimum dengan 

pembayaran yang dilakukan pengusaha selama masa penangguhan kepada pekerja 

atau dalam arti penangguhan itu berarti upah yang terhutang. Hal ini merupakan 

peraturan baru yang berlaku mulai tahun ini. Peraturan tersebut dilakukan 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 72 Tahun 2015. Apabila 

penangguhan ditolak maka perusahaan harus memberikan upah sesuai ketentuan 

upah minimum yang berlaku saat itu. 

 Berikut ini gambaran mengenai prosedur penangguhan upah minimum 

kabupaten/kota pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

Sehingga dapat diketahui bagaimana pelayanan di Disnakertrans Jateng 

khususnya dalam melakukan pelayanan penangguhan upah minimum 

kabupaten/kota. Prosedur pelayanan penangguhan upah minimum kabupaten/kota 

dijelaskan mulai dari langkah awal yang terpenting yaitu adanya kesepakatan 

secara bipartit. Kemudian perusahaan melengkapi persyaratan, setelah lengkap 

perusahaan dapat menyerahkan kepada Gubernur melalui Disnakertrans. Apabila 

syarat melengkapi perusahaan dapat melakukan sidang penangguhan untuk 



 
 

 

dimintai keterangan mengenai perusahaan tersebut, jika keterangan dirasa kurang 

maka tim penangguhan akan mendatangi perusahaan untuk melihat keadaan 

kondisi yang sebenarnya. Langkah yang terakhir yaitu keputusan antara disetujui 

atau ditolak penangguhan tersebut. 

 Prosedur penangguhan upah minimum kabupaten/kota pada  Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Prosedur penangguhan upah minimum kabupaten/kota pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
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 Prosedur pelayanan penangguhan upah minimum kabupaten/kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Karena dalam melakukan pelayanan Disnakertrans sudah 

membentuk tim yang khusus menangani penangguhan serta berpedoman pada 

peraturan penangguhan upah minimum sehingga penanganan penangguhan dapat 

jelas teratasi.  

 Peraturan penangguhan upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003, yang mendasari 

penangguhan dapat dilaksanakan tertera pada Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Dalam hal 

pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat 

mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.” Kemudian tata cara 

penangguhan dituliskan pada Pasal 3 ayat 1 dan 2  “[1] Permohonan penangguhan 

pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) 

diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari 

sebelum tanggal berlakunya upah minimum. [2]  Permohonan penangguhan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.”  

Serta dalam Pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 “[1] Permohonan penangguhan pelaksanaan 

upah minimum harus disertai dengan :  

a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat 

 buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;  



 
 

 

b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba 

 beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;  

c.  salinan akte pendirian perusahaan;  

d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;  

e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan 

 penangguhan pelaksanaan upah minimum;  

f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta 

 rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang  

[2] Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan 

publik. [3] Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa 

keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. [4] 

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila 

diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan 

keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.” Dengan demikian 

prosedur dapat berjalan sesuai dengan kenyataanya dan dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Pada kenyataan di lapangan yaitu di Disnakertrans itu sendiri prosedur 

pelayanan penangguhan upah minimum kabupaten/kota telah berjalan dengan 

prosedur dan peraturan yang sudah berlaku, namun tim penangguhan mengalami 

beberapa masalah dalam melakukan pelayanan. Faktor yang melatar belakangi 

antara lain: 



 
 

 

1. Ketidak lengkapan syarat yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dapat 

menghambat pengecekan berkas persyaratan yang berujung terlambatnya 

proses penangguhan. 

2. Bahasa yang digunakan pengusaha saat hadir di sidang penangguhan yang 

berasal dari negara asing tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan di 

Indonesia.  

3. Tidak hadirnya pekerja pada saat sidang penangguhan, menyebabkan 

tertundanya sidang karena pekerja sangat dibutuhkan dalam mendapatkan 

informasi mengenai keadaan perusahaan. 

4. Ketidak akuratan data pada berkas persyaratan permohonan penangguhan, 

seperti laporan keuangan yang dinilai masih meragukan atau belum yakin 

dengan kebenarannya sehingga menyebabkan tim penangguhan 

melakukan tindakan dengan mendatangi langsung perusahaan tersebut 

untuk melihat keadaaan sebenarnya yang dialami perusahaan tersebut. 

5. Kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai tata cara penangguhan, 

menyebabkan prosedur pelayanan penangguhan menjadi terganggu oleh 

langkah – langkah yang dilakukan perusahaan dari rendahnya pengetahuan 

yang mereka dapatkan. 

Penyebab prosedur pelayanan penangguhan upah minimum menuai masalah 

dikarenakan oleh kurangnya pemahaman perusahaan mengenai tata cara 

penangguhan. Hal ini disebabkan karena kurangnya inisiatif dari perusahaan 

untuk menanyakan tata cara apa saja yang dilakukan dalam mengajukan 

permohonan penangguhan. Dari ketidak pahaman tersebut dapat menimbulkan 



 
 

 

masalah baik dalam kelengkapan persyaratan, keakuratan persyaratan, batas 

waktu dan pelaksanaan sidang penangguhan. Sidang penangguhan dapat tertunda 

disebabkan pengusaha yang kurang paham atau kurang informasi bahwasannya 

dalam sidang penangguhan diwajibkan kehadiran dari pihak pekerja dan 

pengusaha tetapi pengusaha datang dalam persidangan tidak mengikutsertakan 

pekerja. Selain itu,  kurangnya informasi mengenai waktu dan persyaratan 

penangguhan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kendala pada 

pelayanan penangguhan. Tidak lengkapnya syarat dan terlambatnya pengiriman 

berkas persyaratan menjadi kendala yang sering dialami. Biasanya perusahaan 

mengeluhkan karena kurangnya informasi yang mereka terima mengenai 

persyaratan dan batas waktu permohonan pengajuan penangguhan. 

Kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada perusahaan 

serta belum optimalnya pembinaan tentang penangguhan upah minimum hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh staff seksi pengupahan saat wawancara 

berlangsung. Sosialisasi dari pemerintah dirasa kurang karena perusahaan hanya 

mendapatkan sosialisasi yang belum maksimal dari pemerintah sehingga 

perusahaan tidak tahu secara detail tentang apa saja yang dibutuhkan dan aturan 

apa yang harus ditaati dalam pengajuan peromohonan penangguhan. Serta 

pembinaan yang perusahaan dapatkan juga dirasa masih kurang karena informasi 

mengenai perusahaan yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan 

penangguhan kurang dipahami. Jadi pada dasarnya prosedur pelayanan 

penangguhan upah minimum belum maksimal karena kurangnya komunikasi 

antara pemerintah dengan perusahaan baik dalam hal sosialisasi maupun 



 
 

 

pembinaan sehingga informasi yang didapatkan oleh perusahaan mengenai tata 

cara, persyaratan, batas waktu dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam 

mengajukan permohonan penangguhan belum mencapai kata maksimal dalam 

kata lain belum sepenuhnya didapat oleh perusahaan. Dari minimnya pengetahuan 

serta wawasan  yang perusahaan dapatkan menyebabkan pada saat mengajukan 

permohonan penangguhan mengalami kendala. Terkadang terdapat peraturan 

penangguhan yang berubah ataupun bertambah yang sangat disayangkan apabila 

perusahaan tidak mengetahui, seperti pada tahun 2017 ini yang menyatakan 

bahwa penangguhan merupakan upah yang terhutang dimana perusahaan harus 

mengembalikan upah pekerja yang telah ditangguhkan. Masalah - masalah 

tersebut dapat berdampak pada terhambatnya  pelayanan penangguhan upah 

minimum.  

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan Tugas Akhir dengan 

judul “PROSEDUR PELAYANAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM 

KABUPATEN/KOTA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH.” 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana prosedur pelayanan penangguhan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah ? 



 
 

 

2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan 

penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

melakukan pelayanan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

      Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

 berikut: 

1. Mendeskripsikan mengenai bagaimana prosedur pelayanan penangguhan 

upah minimum kabupaten/kota pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan 

penangguhan upah minimum kabupaten/kota pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 

3. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala dalam melakukan 

pelayanan penangguhan upah minimum kabupaten/kota pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis 

Sarana untuk menyerap dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang 

didapatkan dari bangku kuliah di Program Studi Diploma III 



 
 

 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro Semarang terhadap permasalahan yang terjadi 

di dunia kerja baik di lapangan maupun di lingkungan kerja. Serta 

sebagai sarana pembelajaran untuk mengenal praktek kerja 

Administrasi Perkantoran pada unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.  

B. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran 

  Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma III Administrasi 

Perkantoran. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan 

materi perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

instansi pemerintah, BUMN maupun swasta.  

C.  Bagi Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah 

 Manfaat dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk menjalin hubungan 

yang harmonis, dinamis, dan sehat antara Instansi dengan Lembaga 

Perguruan Tinggi. Selain itu, dapat terjalin kerjasama yang baik antara 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan 

Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Sedangkan hasil 

penelitian dapat menjadi kritik maupun saran yang dapat membangun 

instansi untuk memperbaiki pelayanan dalam hal penangguhan UMK. 

 



 
 

 

1.4 Kerangka Teori 

1.4.1 Prosedur 

 Prosedur pada dasarnya penting dimiliki oleh organisasi agar segala 

sesuatu yang dilakukan dapat berjalan seragam. Prosedur dapat dijadikan 

pedoman bagi organisasi dalam melakukan aktivitas apa saja yang sesuai 

dengan fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa pendapat 

mengenai prosedur, antara lain : 

 Menurut Mulyadi (2001 : 5) mendefinisikan “ Prosedur adalah suatu 

urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”  

 Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011 : 23) 

pengertian prosedur adalah “Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang 

tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan 

harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”. 

    Sedangkan menurut M. Nafarin (2009:9) “Prosedur (Procedure) adalah 

urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin 

pelaksanaan kerja yang seragam.” 

     Prosedur dapat diartikan pula sebagai aturan bekerja sama atau aturan 

bermain dalam melakukan tindakan sehingga orang – orang yang terlibat di 

dalamnya dapat berinteraksi dengan efesien dan efektif.  Dalam 

menciptakan aktivitas seperti pelayanan perlu adanya prosedur supaya apa 

yang dilakukan dapat jelas dan spesifik.  



 
 

 

     Menurut H.A.S Moenir (2002:107) prosedur memiliki sifat yang 

dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. Prosedur intern yang mengatur langkah/perbuatan pegawai/pekerja di 

dalam organisasi itu sendiri misalnya prosedur melaksanakan kerja 

lembur, prosedur kenaikan pangkat, prosedur tugas belajar, prosedur 

penggunaan hak cuti, prosedur pemberhentian (PHK) dan sebagainya. 

2. Prosedur ekstern pada dasarnya mengatur langkah atau perbuatan orang di 

luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap hasil kegiatan 

organisasi baik berupa produk jasa maupun barang. Contoh prosedur 

ekstern ialah prosedur mendapatkan paspor, prosedur memperoleh Visa 

Negara Asing yang bersangkutan, prosedur memperoleh Izin 

Usaha/Perusahaan, prosedur memperoleh Kuasa Pertambangan, prosedur 

pendaratan pesawat udara, prosedur sandar di pelabuhan laut, dan lain 

sebagainya. 

  Karena prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke dalam 

(intern) maupun ke luar (ekstern), maka ia harus diketahui dan dipahami 

oleh orang – orang yang berkepentingan, baik pegawai/pekerja maupun 

pihak - pihak di luar organisasi seperti masyarakat. 

     Dari definisi – definisi di atas dapat penulis ambil kesimpulan 

bahwa prosedur adalah sebuah proses tahapan atau urutan yang melibatkan 

beberapa orang di dalamnya  untuk melakukan kegiatan yang terus menerus 

berulang supaya dapat menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai. 

 



 
 

 

1.4.2 Pelayanan 

Definisi pelayanan menurut Gronroos (1970:27) dalam buku karangan 

Abdul Sabaruddin yang berjudul “Manajemen Kolaborasi dalam 

Pelayanan Publik” pelayanan adalah “Suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.” 

Sedangkan menurut Kotler yang dikutip Lukman (2000:8) dalam buku 

karangan Abdul Sabaruddin yang berjudul “Manajemen Kolaborasi dalam 

Pelayanan Publik” pelayanan adalah “Setiap kegiatan menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terkait pada suatu prosedur secara fisik.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu 

kegiatan yang tidak kasat mata yang terjadi karena adanya interaksi antara 

penerima dan pemberi layanan yang memiliki tujuan untuk memecahkan 

suatu masalah dari penerima layanan. 

Pelayanan memiliki beberapa karakteristik seperti yang dikemukakan 

oleh Normann (1991:14) dalam buku karangan Abdul Sabaruddin yang 

berjudul Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik antara lain: “(a) 

pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi, (b) pelayanan itu kenyataannya terdiri dari 

tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan 



 
 

 

sosial (c) produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan 

secara nyata, karena umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di 

tempat yang sama.” Jadi jika kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

karakteristik di atas maka kegiatan itu dapat dikatakan sebagai pelayanan.  

Menurut Sudarsono (1996:10) dalam buku karangan Abdul 

Sabaruddin yang berjudul “Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan 

Publik” pelayanan kepada masyarakat akan melibatkan empat unsur yang 

terkait yaitu; pertama, adalah pihak pemerintah atau birokrasi yang 

melayani. Kedua, adalah pihak masyarakat yang dilayani. Ketiga, terjalin 

hubungan antara yang melayani dan yang dilayani. Keempat, adanya 

pengaruh lingkungan di luar birokrasi dan masyarakat seperti politik, 

sosial, budaya dan sebagainya. 

Pemerintah pada hakekatnya adalah melayani masyarakat. Pemerintah 

tidak diadakan untuk hanya melayani diri sendiri melainkan untuk 

melayani masyarakat, menciptakan kondisi anggota masyarakat yang 

memungkinkan untuk dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas 

dalam mencapai kemajuan bersama. Pelayanan yang diberikan pemerintah 

disebut juga dengan pelayanan publik  karena dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Untuk lebih jelasnya berikut 

pengertian - pengertian pelayanan publik, antara lain : 

Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang 

Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah  “Kegiatan atau 



 
 

 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”  

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah “Segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan menurut Hardiyansyah (2011:12) pengertian pelayanan 

publik adalah “Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi 

yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan 

kepada penerima layanan.” 

Dari penjelasan di atas penulis dapat ambil kesimpulan bahwa 

pelayanan publik merupakan tindakan yang sangat penting peranannya 

untuk masyarakat dalam menyalurkan kebutuhan masyarakat dan apabila 

masyarakat merasa puas maka organisasi tersebut dapat dikatakan berhasil 

dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan publik yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu pelayanan penangguhan upah minimum yang dilakukan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng diberikan 

kepada masyarakat yang memiliki perusahaan tetapi dalam hal 

pembayaran upah pekerjanya mengalami kendala. 



 
 

 

Pelayanan publik oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63 Tahun 2003 terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik 

2. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan 

tugas – tugas yang dilaksanakan oleh negara selaku pelaku usaha, yang 

kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (misalnya 

penyediaan air minum/air bersih, penyediaan listrik, penyediaan jaringan 

telekomunikasi,dll) 

3. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanna yang menghasilakn berbagai 

bentuk/jenis barang yang dibutuhkan  oleh publik (misalnya: pelayanan 

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, 

penyelenggaraan post, dll) 

Dengan demikian pelayanan publik adalah produk dari suatu 

organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga 

masyarakat baik jasa, barang maupun administratif. Produk – produk 

tersebut harus memiliki kepuasan dan manfaat kepada masyarakat. Berikut 

ini penjelasan mengenai asas, prinsip, standar dan kualitas pelayanan 

publik.  

 

 

1.4.2.1 Asas – asas Pelayanan Publik  



 
 

 

 Pelayanan publik dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan memberikan kepuasan terhadap penggunanya. Maka dari 

itu penyelenggaraannya membutuhkan asas – asas pelayanan. Berikut 

asas – asas pelayanan publik menurut Keputusan Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 antara lain : 

a. Transparansi  

  Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

 membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

 dimengerti. 

b. Akuntabilitas 

 Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

 perundang – undangan. 

c. Kondisional 

 Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

 pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

 efektivitas. 

d. Partisipatif 

 Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

e. Kesamaan Hak 

 Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

 golongan, gender dan status ekonomi. 



 
 

 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

 Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

 kewajiban masing – masing pihak.   

Dari poin – poin yang telah di jelaskan di atas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa diperlukan beberapa dasar atau acuan dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

1.4.2.2 Prinsip – prinsip Pelayanan Publik 

    Dalam menyelenggarakan pelayanan publik aparatur pemerintah 

perlu dipedomani dengan prinsip – prinsip pelayanan. Terdapat sepuluh 

prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit – belit, mudah dipahami, dan 

mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan  

• Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 

• Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik  

• Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 

3) Kepastian waktu 



 
 

 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan.  

4) Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5) Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja 

Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

8) Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi. 

9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan  

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10) Kenyamanan  



 
 

 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lainnya. 

       Dalam melakukan pelayanan publik perlu diperhatikan beberapa 

prinsip yang telah diatur dalam Keputusan Menteri tersebut.   

   1.4.2.3 Standar Pelayanan Publik 

   Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai 

panduan penyelenggaraan pelayanan yang harus dipublikasikan untuk 

jaminan kepastian bagi penerima pelayanan serta menjadi acuan dalam 

penilaian kualitas pelayanan sebagai jaminan bagi penyelenggara kepada 

penerima layanan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. 

    Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No. 63 Tahun 2003 standar pelayanan sekurang – kurangnya meliputi : 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima    

pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan 



 
 

 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

6.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

 Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku 

yang   dibutuhkan.  

1.4.2.4 Kualitas Pelayanan Publik 

 Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis dimana dapat 

berpengaruh dengan jasa, produk, proses dan lingkungan yang memenuhi 

harapan. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan dapat dilihat dari kepuasan penerima pelayanan atau 

masyarakat dalam mendapatkan layanan.  

 Menurut Suwithi dalam Anwar (2002:84) “ Kualitas pelayanan 

adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan standar 

prosedur pelayanan”. 



 
 

 

 Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas 

pelayanan. Unsur-unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan 

penelitian dari teori kualitas pelayanan yang disampaikan oleh A. 

Pasuraman. Sebagai salah satu dari tokoh dalam pengukuran kualitas 

pelayanan, A. Pasuraman mencetuskan dimensi servqual.  Dimensi 

Kualitas Pelayanan (servqual) oleh Parasuraman (1998) dibagi menjadi 

lima dimensi servqual diantaranya adalah (Lupiyoadi, 2001:148): 

1. Tangibles (bukti fisik)  

 Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), 

perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta 

penampilan pegawainya. 

2. Reliability (kehandalan)  

 Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

dengan akurasi yang tinggi. 

3. Responsiveness (ketanggapan)  



 
 

 

 Yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 

cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas.  

4. Assurance (jaminan dan kepastian)  

 Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5. Emphaty (empati)   

 Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan brsifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

 Dari penjelasan dapat penulis ambil kesimpulan bahwa sebagai 

pemerintah penyedia layanan khususnya di bidang jasa harus selalu 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan supaya masyarakat 

atau pengguna layanan dapat selalu merasa puas dan tidak terdapatnya 

keluhan. 

1.4.3 Penangguhan  



 
 

 

Penangguhan pada dasarnya merupakan suatu proses atau cara yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menunda atau 

melambatkan dari sesuatu yang mereka harus lakukan. 

Berdasarkan pengertian penangguhan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yaitu : 

(1) proses, cara, perbuatan menangguhkan;  

(2) penundaan (waktu dan sebagainya) ; pelambatan 

Dari pengertian penangguhan di atas dapat dipahami bahwa 

penangguhan adalah cara yang ditempuh orang perseorangan atau 

sekelompok orang atau badan usaha  dalam melakukan penundaan atau 

pelambatan seperti halnya penangguhan upah minimum ataupun 

penangguhan penahanan. Penangguhan biasanya dapat dilakukan dengan 

cara memohonkan apa yang ingin ditangguhkan dengan memenuhi beberapa 

syarat yang telah  ditentukan oleh pihak terkait. Penangguhan dapat terjadi 

dipastikan karena memiliki alasan yang mendasar dan mengharapkan 

keringanan pada saat itu.  

1.4.4 Upah Minimum  

Menurut Undang – undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013, Bab 

I, Pasal 1 Ayat 35 “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 



 
 

 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan.” 

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Upah 

adalah  uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 

sesuatu.”  

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa upah merupakan uang 

yang diberikan kepada para pekerja dari perusahaan berdasarkan balas jasa 

dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. 

Sedangkan pengertian upah minimum menurut Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1  upah minimum adalah “Upah bulanan 

terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang 

ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.”  

Upah minimum merupakan hak bagi para pekerja atau buruh yang 

diperoleh dari pengusaha sebagai bentuk imbalan balas jasa kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan dan 

kesepakatan yang ada sesuai standar yang menjadi patokan terendah dalam 

menentukan upah minimum. 

Berikut ini merupakan tabel daftar standar upah minimum 

kabupaten/kota tahun 2017 untuk wilayah Jawa Tengah yang sekurang – 

kurangnya harus perusahaan berikan kepada pekerja sesuai standar wilayah 

masing – masing perusahaan, antara lain : 

 



 
 

 

Tabel 1.1 

Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah 

NO KABUPATEN/KOTA 
UPAH MINIMUM TAHUN 

2017 

1. Kota Semarang Rp  2.125.000,00 

2. Kabupaten  Demak Rp 1.900.000,00 

3. Kabupaten Kendal Rp 1.774.867,00 

4. Kabupaten Semarang Rp 1.745.000,00 

5. Kota Salatiga Rp 1.596.844,87 

6. Kabupaten Grobogan Rp 1.435.000,00 

7. Kabupaten Blora Rp 1.438.100,00 

8. Kabupaten Kudus Rp 1.740.900,00 

9. Kabupaten Jepara Rp 1.600.000,00 

10. Kabupaten Pati Rp 1.420.500,00 

11. Kabupaten Rembang Rp 1.408.000,00 

12. Kabupaten Boyolali Rp 1.519.289,00 

13. Kota Surakarta Rp 1.534.985,00 

14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.513.000,00 

15. Kabupaten Sragen Rp 1.422.585,52 

16. Kabupaten Karanganyar Rp 1.560.000,00 

17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.401.000,00 

18. Kabupaten Klaten Rp 1.528.500,00 

19. Kota Magelang Rp 1.453.000,00 

20. Kabupaten Magelang Rp 1.570.000,00 

21. Kabupaten Purworejo Rp 1.445.000,00 

22. Kabupaten Temanggung Rp 1.431.500,00 

23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.457.100,00 

24. Kabupaten Kebumen Rp 1.433.900,00 

25. Kabupaten Banyumas Rp 1.461.400,00 

26. Kabupaten Cilacap Rp 1.693.689,00 

27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.370.000,00 

28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.522.500,00 

29. Kabupaten Batang Rp 1.603.000,00 

30. Kota Pekalongan Rp 1.623.750,00 

31. Kabupaten Pekalongan Rp 1.583.697,50 

32. Kabupaten Pemalang Rp 1.460.000,00 

33. Kota Tegal Rp 1.499.500,00 

34. Kabupaten Tegal Rp 1.487.000,00 

35. Kabupaten Brebes Rp 1.418.100,00 

Sumber: Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/50 Tahun 2016 



 
 

 

Dalam hal tersebut pemerintah memberikan kebijakan mengenai 

standar upah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja dalam 

hitungan per bulan sesuai dengan keadaan layak hidup dan tingkat upah 

minimum antar daerah.   

Dari penjelasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa upah 

minimum merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada para 

pekerja serendah – rendahnya sesuai dengan standar minimal upah yang 

diberikan oleh pemerintah. 

1.4.5 Prosedur Pelayanan Penangguhan Upah Minimum 

Prosedur memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melakukan 

suatu hal khususnya pelayanan. Sebab segala tahapan – tahapan yang 

dilakukan telah diatur sedemikian rupa sehingga sah atau tidaknya 

perbuatan orang tingkah lakunya ditentukan oleh prosedur. Jika prosedur 

telah ditetapkan siapapun yang melakukannya harus mentaati dan akan tidak 

menghasilkan tujuan apabila perbuatannya tidak sah. 

Menurut Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

mengatakan bahwa sistem dan prosedur pelayanan publik sekurang-

kurangnya harus memuat hal – hal antara lain : 

1. tata cara pengajuan permohonan pelayanan 

2. tata cara penanganan pelayanan 

3. tata cara penyampaian hasil pelayanan 

4. tata cara penyampaian pengaduan pelayanan 

1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pelayanan 



 
 

 

Ialah tahapan yang jelas dan pasti dalam melakukan kegiatan pelayanan 

serta cara yang harus dilakukan dalam rangka pengajuan permohonan 

supaya dapat diproses ke langkah selanjutnya. Proses ini merupakan 

tahap awal terlaksananya pelayanan. Tahapan dan cara yang dilakukan 

oleh penerima layanan yaitu biasanya dengan membuat pengajuan 

permohonan pelayanan yang kemudian diserahkan kepada 

petugas/pejabat yang berwenang terhadap layanan tersebut. 

2. Tata Cara Penanganan Pelayanan 

Ialah tahapan yang jelas dan pasti dalam melakukan kegiatan pelayanan 

serta cara yang harus dilakukan dalam rangka menangani dari sebuah 

pelayanan supaya dapat ditangani dengan baik. Proses ini merupakan 

tahap setelah pengajuan permohonan pelayanan yang dibuat oleh 

penerima layanan apabila permohonan dikatakan telah sah. Tahap ini 

harus dilakukan dengan baik supaya tahap berikutnya yaitu hasil 

pelayanan yang diperoleh penerima layanan dapat memuaskan.  

3. Tata Cara Penyampaian Hasil Pelayanan 

Ialah tahapan yang jelas dan pasti dalam melakukan kegiatan pelayanan 

serta cara yang harus dilakukan dalam rangka penyampaian dari sebuah 

hasil pelayanan yang telah selesai dilayani. Apabila tahap pengajuan 

permohonan telah sah dan penanganan pelayanan telah dilakukan oleh 

pegawai/pejabat yang berwenang maka langkah selanjutnya yaitu tahap 

penyampaian hasil pelayanan. Penerima layanan dapat menerima hasil 



 
 

 

pelayanan dengan memenuhi ketentuan yang terkait dengan jenis 

pelayanan tertentu. 

4. Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan 

Ialah tahapan yang jelas dan pasti dalam melakukan kegiatan pelayanan 

serta cara yang harus dilakukan supaya dapat menyampaikan pengaduan 

tentang masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang telah diperoleh 

penerima layanan. Penerima layanan diberikan hak untuk dapat 

menyampaikan aduan atau keluhan mengenai pelayanan yang mereka 

peroleh kepada pegawai/pejabat terkait. Hal ini dilakukan supaya dapat 

menjadi saran bagi para pegawai/pejabat dalam melakukan tugas mereka 

supaya menjadi pemberi layanan yang baik. 

Penangguhan upah minimum diberikan bagi perusahaan yang dirasa 

pada saat itu tidak mampu membayarkan upah kepada para pekerjanya. 

Seperti yang tertera pada tabel 1.1 tentang daftar  upah minimum 

kabupaten/kota wilayah Jateng tahun 2017 yang harus dipenuhi perusahaan. 

Apabila perusahaan tidak dapat membayarkan upah kepada para 

pekerja/buruh sekurang – kurangnya sesuai standar upah minimum yang 

diberikan pemerintah maka perusahaan diperbolehkan mengajukan 

permohonan penangguhan. Tetapi  perusahaan dalam mengajukan 

permohonan harus sesuai aturan yang telah ditetapkan. Prosedur, 

persyaratan dan waktu telah diatur sedemikian rupa sehingga pengusaha 

harus memperhatikan hal – hal tersebut.  Sebagaimana yang dimaksud 

terdapat pada Pasal 90 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: 



 
 

 

(1)  Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3)  Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Perlu diketahui bahwa pekerja yang diperbolehkan upahnya 

ditangguhkan adalah mereka yang masa kerjanya dibawah satu tahun atau 0 

tahun. Jadi bukan sembarang pekerja yang upahnya dapat ditangguhkan. 

Dalam melakukan pelayanan penangguhan upah minimum Disnakertrans 

Provinsi Jateng menugaskan Seksi Pengupahan dan Kesja bersama Dewan 

Pengupahan atau dapat disebut dengan tim penangguhan untuk menangani 

pengajuan permohonan penangguhan upah minimum dari perusahaan. 

Prosedur pelayanan penangguhan upah minimum, langkah pertama 

yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah adanya kesepakatan antara 

dirinya dengan para pekerja yang ditangguhkan dimana pekerja tersebut 

yang bekerja selama – lamanya satu tahun terakhir. Hal ini dilakukan 

supaya perusahaan dalam melakukan penangguhan tidak secara sepihak. 

Setelah adanya kesepakatan tersebut yang lebih penting adalah syarat – 

syarat.  

Kedua, yaitu melengkapi persyaratan. Syarat yang diajukan haruslah 

lengkap dan akurat seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Tenaga 



 
 

 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2003, berikut ini syarat - syarat 

penangguhan yang tertera pada pasal 4 : 

(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai 

dengan : 

a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat        

    pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan; 

b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan       

    rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir; 

c. salinan akte pendirian perusahaan; 

d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh; 

e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang  

    dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; 

f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir,  

    serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan  

    datang; 

(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh 

akuntan publik. 

Ketiga, perusahaan menyerahkan berkas persyaratan kepada Gubernur 

melalui Disnakertrans Jateng. Menyerahkan berkas dapat diserahkan secara 

langsung atau dikirim. Apabila syarat telah dilengkapi maka segera 

serahkan berkas persyaratan tersebut sebelum batas waktunya habis.  Hal ini 

diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231 



 
 

 

Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Permohonan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 

10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.” Setelah 

syarat terpenuhi barulah proses penangguhan dapat dilaksanakan.  

Keempat, proses penelitian berkas persyaratan. Dalam proses tersebut 

akan diteliti kelengkapan dan keakuratan berkas persyaratan. Apabila syarat 

di rasa masih kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan dan 

perusahaan harus segera melengkapinya. Jika syarat telah terpenuhi maka 

perusahaan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu sidang 

penangguhan. dalam sidang penangguhan,  

Kelima, dilaksanakannya sidang penangguhan. Dalam sidang 

penangguhan perusahaan akan memberikan kesaksiannya mengenai kondisi 

perusahaan secara nyata.  

Keenam, kunjungan tim penangguhan ke perusahaan yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan apabila keterangan yang diberikan 

pengusaha masih di rasa kurang maka perusahaan tersebut akan di datangi 

tempat usahanya untuk dilihat keaslian kondisi perusahaan secara kasat 

mata. 

Ketujuh, penentuan antara penangguhan ditolak atau disetujui. Jika 

segala tahapan proses penangguhan telah dilaksanakan maka waktunya 

penentuan antara ditolak atau di setujui permohonan penangguhannya. 



 
 

 

Selama proses penangguhan masih berjalan perusahaan yang bersangkutan 

tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan upah sebesar dengan 

upah yang biasa pekerja/buruh terima.  

Kedelapan, penangguhan diterima. Apabila penangguhan diterima 

maka perusahaan dapat membayarkan upah sesuai ketentuan yang 

pemerintah berikan dengan berlandaskan kondisi perusahaan tersebut.  

Berikut ini Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 mengenai 

disetujuinya penangguhan, antara lain : 

(1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :  

a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;  

b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama  

         tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;  

c. menaikkan upah minimum secara bertahap.  

(3) Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. 

Kesembilan, penangguhan ditolak. Apabila penangguhan ditolak maka 

perusahaan harus membayarkan upah sesuai standar yang telah ditetapkan 

pemerintah, seperti yang tercantum pada Kepmenakertrans Nomor 231 

Tahun 2013 Pasal 7 Ayat (2) “Dalam hal permohonan penangguhan ditolak 

Gubernur, maka upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, 



 
 

 

sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung 

mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang berlaku.”  

Perlu dipahami bahwa membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1) 

UU Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan 

tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan atau 

denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU  Nomor 

13 Tahun 2003.  

Perlu diingat bahwa mulai sekarang ini penangguhan upah minimum 

merupakan upah yang terhutang. Dimana jika perusahaan telah selesai masa 

penangguhannya maka harus membayar selisih dari upah yang 

ditangguhkan kepada pekerja. Hal ini diatur dalam Putusan MK Nomor 72 

Tahun 2015. Penangguhan dikatakan upah terhutang bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para 

buruh/pekerja untuk dapat menerima penghasilan yang layak sesuai dengan 

kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha 

yang bersangkutan supaya tidak berlindung di balik ketidakmampuan 

perusahaan tersebut. 

1.5  Operasionalisasi Konsep 

 Prosedur pelayanan penangguhan upah minimum di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tata cara dalam melakukannya. 

(Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003) 



 
 

 

a. Pengajuan permohonan pelayanan, berkenaan dengan waktu dan 

persyaratan pengajuan permohonan penangguhan yang harus diperhatikan 

penerima layanan supaya proses pelayanan dapat terlaksana. 

- Batas waktu pengumpulan berkas persyaratan paling lambat 10 hari 

sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari. 

- Persyaratan dasar pengajuan perrmohonan penangguhan : kesepakatan 

tertulis antara pengusaha dengan pekerja yang berisi tentang persetujuan 

pengusaha dan pekerja dalam mengajukan penangguhan. 

b. Penanganan pelayanan, berkenaan dengan sikap atau tindakan yang diambil 

oleh tim penangguhan dalam melakukan pelayanan penangguhan. 

Penanganan pelayanan penangguhan berupa : 

- Meneliti keaslian dan kelengkapan berkas persyaratan  

- Mengadakan sidang penangguhan  

- Mengunjungi perusahaan pemohon penangguhan 

c. Penyampaian hasil pelayanan, berkenaan dengan cara tim penangguhan 

dalam memberikan keputusan mengenai permohonan penangguhan 

perusahaan ditolak atau disetujui.  

 Penangguhan ditolak atau disetujui : perusahaan akan menerima surat berisi 

keputusan hasil proses penangguhan serta ketetapan perusahaan dalam 

membayarkan upah pekerjanya. 

d. Penyampaian pengaduan pelayanan, berkenaan dengan cara yang harus 

ditempuh penerima layanan/pengusaha dalam mengadukan layanan yang 

mereka terima.  



 
 

 

 Perusahaan dapat mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan 

pejabat/pegawai terkait melalui layanan aduan masyarakat berupa laporan 

lewat media elektronik baik website, twitter, sms dan lain sebagainya. Serta 

jika memiliki ketidak puasan dengan hasil penangguhan, perusahaan dapat 

menyampaikan aduan ke pengadilan. 

1.6  Metode Penelitian 

 Menurut  Nasir (1988:51) Metode penelitian merupakan cara utama yang 

digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah 

yang diajukan.  

1.6.1  Focus dan Locus 

Fokus pada penelitian ini yaitu tentang Prosedur Pelayanan UMK 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 

sedangkan untuk locus penelitian ini berada di kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada Seksi Pengupahan 

dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang berada di Jalan Pahlawan No. 16 

Pleburan, Semarang Selatan, Semarang. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa tipe 

penelitian. Berikut ini jenis – jenis dari tipe penelitian. 

Tipe penelitian berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi dua 

macam, antara lain : 

1. Penelitian Kuantitatif 



 
 

 

Menurut Sugiyono (2003:23), dikatakan metode penelitian 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analis 

menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila 

masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan. 

2. Penelitian Kualitatif  

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa: “Metode 

penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekan makna dari pada generalisasi.” 

Sedangkan tipe penelitian berdasarkan tipe analisis, sebagai 

berikut : 

1. Tipe Penelitian Eksploratif atau Penelitian Penjajakan 

Penelitian ini bersifat terbuka atau masih mencari-cari dan belum 

mempunyai hipotesa bertujuan memperdalam pengetahuan 

mengenai gejala tertentu dengan maksut untuk merumuskan 

masalah yang terperinci. 

2. Tipe Penelitian Eksplanatori 



 
 

 

Penelitian ini menyoroti hubungan antar variabel penelitian dan 

menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. 

3. Tipe Penelitian Deskriptif 

Penelitian ini biasanya memiliki tujuan ganda, yang pertama 

adalah mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau 

frekuensi terjadinya fenomena sosial, kedua adalah untuk 

mendiskripsikan secara terperinci eksplanotory (penjelasan). 

 Bedasarkan penjelasan di atas, tipe penelitian yang 

digunakan dalam hal ini yaitu tipe deskriptif kualitatif. 

Dikarenakan penelitian ini mengambil objek yang alamiah dan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan hasilnya 

dituangkan ke dalam tulisan dengan cara mendiskripsikan 

mengenai prosedur pelayanan UMK pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.    

1.6.3 Sumber dan Jenis Data 

Data merupakan bagian yang penting dalam penyusunan tugas akhir. 

Dalam hal ini penulis memperkuat hasil tugas akhir menggunakan 

kebenaran dari data. Penilitian  ini menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah responden dimana penulis dapat memperoleh data secara 

langsung dari sumbernya. 

b. Data Sekunder 



 
 

 

Data sekunder adalah dokumen, publikasi pemerintah dan situs website 

dimana penulis dapat memperoleh data secara tidak langsung. Sifat dari data 

sekunder yaitu sebagai pendukung keperluan data primer. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (Wawancara) 

 Menurut Supardi (2006 : 99) “Metode wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.” 

 Wawancara yang dikenal juga dengan interview merupakan 

pengumpalan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara kepada narasumber untuk 

mendapatkan informasi yang dapat mendukung penyusunan tugas 

akhir  . 

b. Observasi 

 Menurut Supardi (2006 : 88) “Metode observasi merupakan 

metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki .” 

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan 

sebelum pengambilan data yaitu mengamati secara langsung 

pelaksanakan dari prosedur pelayanan UMK di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

c. Dokumentasi 



 
 

 

 Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

mencari data – data yang berkaitan dengan kajian yang diteliti 

berupa catatan, buku, foto dan sebagainya. 

 Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi penelitian, baik 

berupa sumber tertulis, film,  gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang dari semua itu memberikan informasi bagi 

proses penelitian. 

d. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencari dan memilih teori – teori dari buku – 

buku yang dapat menjadi acuan dalam mendukung pemecahan 

masalah penelitian yang telah dirumuskan. 

1.6.5 Pemilihan Informan 

Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu purposive. Penelitian 

ini dilakukan dengan memilih informan yang masuk dalam kriteria yang 

telah ditetapkan sesuai dengan topik dan informan yang dipilih dan 

dianggap kredibel dalam menjawab masalah penelitian. 

Pemilihan informan secara  purposive dilakukan peneliti yang 

didasarkan atas pertimbangan berikut : 

1. Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan upah       

 minimum kabupaten/kota. 

2. Mereka mampu memberikan pengetahuan mengenai masalah yang  diteliti. 



 
 

 

3. Mereka memiliki kemampuan intelektual yang dapat memberikan 

 gambaran umum mengenai masalah yang diteliti.   

1.6.6 Teknis Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Desktriptif yang ada di penelitian ini lebih banyak bersifat uraian dari hasil 

wawancara dan dokumentasi. Data atau informasi yang telah diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Teknik 

analisis data dapat dilakukan memalui tahap – tahap berikut ini: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis sebuah data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. 

2. Tahap Reduksi Data 

Tahap reduksi ini berarti suatu bentuk dari analisis dengan 

menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Tahap Penyajian Data 

Tahap penyajian data ini dilakukan setelah tahap reduksi. Dalam 

penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian, tabel, gambar dan bagan. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan  

Tahap ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Dalam hal ini 

penulis akan menarik kesimpulan dari makna data yang telah disajikan. 



 
 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

 Sistematika dari penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan empat bagian 

beserta rincian, sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang,  

perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat 

penelitian, landasan teori yang digunakan, metodelogi penelitian, 

operasionalisasi konsep serta sistematika penulisan yang 

menjelaskan secara ringkas isi dari masing-masing bab. 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah dan gambaran singkat 

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 

visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari pelaksanaan 

Prosedur Pelayanan UMK di  Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran yang berguna untuk masukan bagi 

Prosedur Pelayanan Penangguhan UMK di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.   


