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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengupahan pada 
pegawai kontrak dan untuk mengetahui pelaksanaan pola pengupahan pegawai 
kontrak di PT.Pertamina Ampenan untuk KotaMataram. Jenis penelitian ini 
adalahpenelitian Normatif-Empiris. Prosedur pengupahan pegawai kontrak 
sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan dibawahnya 
seperti Peraturan Daerah Provinsi dan lain sebagainya adalah menggunakan 
sistem elektronik yang mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian 
pelaksanaan pengupahan yang dilakukan PT.Pertamina Ampenan kepada 
pegawainya baik yang tetap maupunyang kontrak menggunakan sistem yang 
memudahkan dalam melakukan evaluasi kehadiran dan kegiatan yang menjadi 
tolak ukur dalam pengipahan. Upah yang diberikan kepada pegawai akan 
mengikuti jumlah yang sudah ditentukan daerah dan kebijakan dari pusat, dan di 
Kota Mataram sendiri jumlah yang sudah ditentukan adalah Rp. 1.825.000,-. 

Kata Kunci: Prosedur, Pegawai, dan Upah 
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I. PENDAHULUAN 
 
Upah merupakan hal yang paling penting atau utama bagi bawahan atau 

karyawan, karena gaji atau upah merupakan salah satu hak bagi tenaga kerja atau 

karyawan1. Gaji atau upah ini sangat penting perananya, karena dapat 

mensejahterahkan hidup dari para tenaga kerja. Jika upah tidak diberikan oleh 

atasan atau pimpinan kepada para tenaga kerja, maka kehidupan dari para tenaga 

kerja atau tidak akan dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Karena tenaga kerja 

bekerja hanya semata-mata untuk mendapatkan upah yang dapat mencukupi 

kebutuhan hidup dari para tenaga kerja dan mensejahterakan para pekerja. 

Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang 

tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya 

pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna untuk 

meningkatkan output dan efisien, kita haruslah menyadari akan berbagai kesulitan 

yang timbul dari sistem pengupahan insentif. Baik tenaga kerja kontrak maupun 

tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pemberian 

upah yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau harus sesuai dalam undang-

undang Pasal 88 Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan. 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada minimum.Pengaturan 

pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh 

                                                        
1 Imam Soepomo. 1999. Pengantar hukum perburuhan. Jakarta : Djambatan. Hal 179 
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atau serikat pekerja. Serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 

Untuk memotivasi pekerja agar giat bekerja dan memiliki semangat kerja 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, maka 

perusahaan harus memperhatikan upah pekerja.Pemberian upah harus di dasarkan 

kepada standar upah minimum yang berlaku. Karena apabila perusahaan tidak 

memperhatikan masalah upah pekerja akan timbul masalah-masalah seperti 

mogok kerja, demonstrasi karyawan, banyak karyawan yang keluar dan memilih 

pindah ke perusahaan lain. Masalah tesebut akan merugikan perusahaan dan dapat 

menurunkan produktivitas perusahaan. 

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 

(3) menyatakan upah minimum (UMP/UMK) ditetapkan Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

bupati/walikota. Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan 

Pasal 45 Ayat (1) ditegaskan pula bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP. Atas 

dasar itulah Pak Gubernur menetapkan kenaikan sebesar 11,87 persen atau sebesar 

Rp 1.825.000,naik secara bertahap dari upah minimum provinsi tahun 

sebelumnya.3 

Berdasarkan uraian diatas penyusun merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 1) Bagaimana prosedur pengupahan pegawai kontrak di PT.Pertamina 
                                                        

2 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta:Rajawali 
pers,2010) hlm.159 

3 http://www.suarantb.com/news/2017/11/01/247930/TGB.Tetapkan.UMP.NTB.2018.Se
besar.Rp.1,8.Juta diakses jam 09.00 Tanggal 11 April 2018 
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Kota Mataram dan 2) Bagaimana pelaksanaan pola pengupahan pegawai kontran 

PT.Pertamina di Kota Mataram. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk 

mengetahui prosedur pengupahan pegawai kontrak di PT.Pertamina Kota 

Mataram, 2)Untuk mengetahui pelaksanaan pola pengupahan pegawai kontrak 

diPT.Pertamina Kota Mataram. Metode penelitian normatif-empiris yang menilik 

Peraturan Perundang-Undangan dan kenyataan di lapangan yang terjadi. 
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II. PEMBAHASAN 
 
Bagaimana Prosedur Pengupahan Pegawai Kontrak di PT.Pertamina Kota 

Mataram 

 Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas 

administratif dan pimpinan yang jumlahnya, biasanya tetap secara 

bulanan/tahunan. Disamping gaji, pegawai mungkin memperoleh manfaat yang 

diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan 

perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang 

makan, dan lain-lain.”4 

Gaji merupakan balas jasa yang diserahkan kepada karyawan dan biasanya 

diberikan secara bulanan yang tidak bergantung dari jumlah jasa/hari kerja serta 

jumlah periode yang dihasilkan. 

Didalam penggajian terdapat beberapa prosedur mengenai gaji, yaitu:5 1) 

Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu 

kehadiran karyawan, 2) Prosedur pencatatan waktu kerja, dalam perusahaan 

manufaktur yang produksi berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja 

diperlukan bagi karyawan yang bekerja difungsi produksi untuk keperluan 

distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa 

tersebut, 3) Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, dalam prosedur ini, fungsi 

pembuatan daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawannya, 4) 

Prosedur distribusi biaya gaji dan upah, dalam prosedur distribusi biaya gaji dan 

                                                        
4 http://www.pengertian_gaji_soemanto.html, diakses pada 25 Juli 2018 
5 http://www.sistem_pengupahan_karyawan_2001.html, diakses pada 25 Juli 2018 
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upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang 

menikmati tenaga kerja, 5)Prosedur pembayaran gaji dan upah, Prosedur 

pembayaran gaji dan upah melibatkan fumgsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

Gaji memiliki peran yang sangat fiscal bagi kehidupan dalma memenuhi 

kebutuhan, peranan gaji dapat ditinjau dari dua pihak, yaitu:6  1) Aspek pemberi 

kerja (majikan) adalah manager, Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung 

biaya produksi dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila suatu perusahaan 

memberikan gaji terlalu tinggi maka, akan mengakibatkan harga pokok tinggi pula 

dan bila gaji yang diberikan terlalu rendah akan mengakibatkan perusahaan 

kesulitan mencari tenaga kerja. 2) Aspek penerima kerja, Gaji merupakan 

penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Gaji bukanlah merupakan satu-satunya motivasi karyawan dalam 

berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting yang ikut 

mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya gaji yang 

diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. 

Adapun prosedur penggajian yang dilaksanakan oleh PT PERTAMINA 

(Persero) Ampenan untuk Kota Mataram adalah sebagai berikut:7 1) Prosedur 

pencatatan waktu hadir (absensi), Pencatatan waktu kehadiran pada PT 

PERTAMINA (Persero) Ampenan untuk Kota Mataram dilakukan secara online 

oleh masing-masing pegawai yang diawasi oleh petugas khusus (Admin) yang 

berada dibawah pengawasan bagian kepegawaian. Pada tanggal yang telah 

                                                        
6 http://www.books.google.co.id, diakses pada 26 Juli 2018 
7 http://www.prosedur-penggajian-ptpertamina.com, diakses pada 27 Juli 2018 



 ix

ditentukan, biasanya akhir bulan, petugas yang berada dibawah pengawasan seksi 

tata laksana SDM meneliti kebenaran data absensi selama satu bulan kerja. 

Setelah ditandatangani oleh bagian masing-masing kemudian diserahkan kepada 

bagian gaji sebagai dasar pembuatan rekap gaji serta daftar pembayaran gaji. 2) 

Prosedur pembuatan daftar gaji, Pembuatan daftar gaji pada PT PERTAMINA 

(Persero) Ampenan untuk Mataram dilakukan oleh bagian SDM. Fungsi SDM itu 

sendiri membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai pembuatan 

daftar gaji karyawan adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 

karyawan, kenaikan jabatan, pemberhentian karyawan, penurunan karyawan, 

daftar gaji bulan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan daftar 

gaji antara lain seperti mengumpulkan waktu kehadiran yang dapat diperoleh dari 

pencatatan waktu hadir yang telah dilakukan secara online dan menghitung gaji 

yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai.  

Proses pembuatan daftar gaji pada PT PERTAMINA (Persero)  Ampenan untuk 

Mataram dilakukan dengan cara komputerisasi. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pembuatan daftar gaji sebagai berikut:8 a) Memasukan semua potongan 

yang akan diterima setiap karyawan, b) Membuat daftar gaji dan potongan, c) 

Mencocokan semua yang ada, setelah cocok dibuat bukti Bank, pembuatan gaji 

dan daftar gaji, d) Mengirimkan daftar gaji yang telah dibuat oleh bagian SDM ke 

seksi anggaran dan keuangan, selanjutnya diproses oleh seksi anggaran, keuangan. 

3) Prosedur Pembayaran Gaji, Pada PT PERTAMINA (Persero) Ampenan untuk 

Kota Mataram didalam melaksanakan gaji dan tunjangan tentunya sangat 

                                                        
8 Data PT.Pertamina Ampenan Untuk Kota Mataram, pada tanggal 30 Juli 2018 
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diperlukan ketelitian dan kecermatan dimulai dari pengisian data sampai kepada 

proses perhitungan. Hal ini dimaksudkan agar besarnya jumlah gaji yang akan 

diterima pegawai sesuai dengan apa yang harus diterima oleh setiap pegawai 

berdasarkan produktivitas yang diberikan oleh pegawai itu. 

Pembayaran gaji dilaksanakan setiap tanggal 1 setiap bulannya yang 

dilakukan melalui rekening Bank BNI masing-masing karyawan.  

 

Bagaimana Pelaksanaan Pola Pengupahan Pekerja Kontrak Di PT. 

PERTAMINA Ampenan Untuk Kota Mataram 

 

 Gaji dan upah adalah sesuatu hal yang sangat sensitif bagi hubungan 

antara perusahaan dan karyawan. karyawan harus berusaha keras dengan bekerja 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak mereka berupa gaji atau upah dari 

perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menjalankan kewajibannya memenuhi 

hak karyawannya secara objektif. Apabila salah satu pihak tidak melakukan 

kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya, dapat dipastikan keseimbangan 

antara perusahaan dan tenaga kerja tidak akan terjadi. Proses produksi tidak akan 

berjalan lancar, kesejahteraan tenaga kerja tidak akan terpenuhi.9 

Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum Bab IV tentang 

pelaksanaan diatur mengenai pelaksanaan penetapan upah minimum, pengusaha 

dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. 

                                                        
9 http://www.fa-2018-stembi-gaji-karyawan-pdf.html  
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Upah yang diberikan kepada karyawan atau buruh sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yaitu terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) Permenakertrans Nomor 7 

Tahun 2013. 

Dalam perusahaan yang memiliki sistem penggajian dan pengupahan 

yang baik dan objektif tentunya memiliki indikator yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan 

upah, adalah: 1) Upah Minimum Kabupaten/Kota, Gaji dan upah tenaga kerja 

akan tinggi apabila UMK didaerah tempat kerja tenaga kerja juga tinggi. Upah 

Minimum Kabupaten/Kota juga berpengaruh dalam penentuan besaran gaji dan 

upah oleh suatu perusahaan. Upah minimum kabupaten/kota disusun oleh 

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan gaji atau upah minimum yang 

diterima karyawan di daerah bersangkutan. Besaran UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota) merupakan kesepakatan antara pengusaha dan karyawan yang 

ditengahi oleh pemerintah. Di PT PERTAMINA Ampenan untuk Kota Mataram 

sendiri pembayaran gaji dan upah sesuai dengan UMR Kota Mataram yaitu Rp. 

1.825.00,-.  Penentuan gaji dan upah karayawan dapat didasarkan pada jam tenaga 

kerja. Perusahaan biasanya telah menentukan berapa besaran balas jasa perjamnya 

yang akan diberikan kepada tenaga kerja. Jika jam kerja tenaga kerja semakin 

panjang, gaji atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja semakin besar.  2) 

Pencatatan Waktu hadir Karyawan, Karyawan wajib melakukan absensi berupa 

sidik jari ketika masuk maupun keluar dari perusahaan, yang dilakukan pada 

Finger print yang tersedia di salah satu ruangan dekat pintu masuk perusahaan. 

Hasil Absensi akan dilihat setiap harinya oleh bagian Personalia 
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PT.PERTAMINA Ampenan. Dalam hal ini , terkadang ada hasil sidik jari 

karyawan yang tidak terbaca sehingga karyawan harus meminta Form Absensi 

yang harus diisi agar karyawan yang bersangkutan bisa diakui hadir pada hari 

tersebut, 3) Pencatatan Data Ketidakhadiran Karyawan. 

Perusahaan PT.Pertamina telah melaksanakan arahan-arahan pemerintah 

yang berhubungan dengan upah, dimana dalam PT.Pertamina Ampenan 

khususnya telah mengindahkan pokok-pokok aturan dalam Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ysng isinya adalah 

berupa kebijakan-kebijakan pengupahan yang digunakan oleh pemerintah dalam 

rangka untuk melindungi pekerja/buruh atau karyawan yang bekerja di 

perusahaan. Usaha pemerintah tersebut sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan oleh 

PT.Pertamina Ampenan selama ini, yaitu hendak meberikan upah yang layak bagi 

karyawan atau buruh yang bekerja yaitu dengan jalan tidak melanggar aturan 

dalam Pasal 88 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, khususnya tentang pengupahan yaitu pengaturan mengenai 

kebijakan pengupahan yang berhubungan dengan upah minimum, upah 

kerjalembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja 

karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan 

hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan 

potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala 
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pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah 

untuk perhitungan pajak penghasilan.10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

10 Wijayanti Asri,  Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2009, hlm.35 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuka oleh penyusun, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai prosedur dan pola pengupahan terhadap pegawai 

kontrak di PT.Pertamina Ampenan untuk Kota Mataram, sebagai berikut: 1) 

Prosedur pengupahan pegawai kontrak PT.Pertamina Ampenan untuk Kota 

Mataram dengan beberapa prosedur yaitu Prosedur pencatatan waktu hadir, 

prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu kehadiran karyawan. Prosedur 

pembuatan daftar gaji dan upah, dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji 

dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawannya. Prosedur pembayaran gaji 

dan upah, Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fumgsi akuntansi dan 

fungsi keuangan. Semua itu dengan menggunakan kontroling sistem dengan 

mentransfer gaji kepada pegawai. 2) Pelaksanaan pola pengupahan pegawai 

kontrak di PT.Pertamina Kota Mataram Upah Minimum Kabupaten/Kota Gaji dan 

upah tenaga kerja akan tinggi apabila UMR/UMK didaerah tempat kerja tenaga 

kerja juga tinggi. Upah Minimum Kabupaten/Kota juga berpengaruh dalam 

penentuan besaran gaji dan upah oleh suatu perusahaan dengan jumlah gaji Rp. 

1.825.000,-. Pelaksanaan pola pengupahan atau penggajian kepada karyawan di 

PT.Pertamina Kota Mataram dengan menggunakan program (SAP).  
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan penyusun diatas, maka dapat ditarik 

beberapa saran yaitusebagai berikut: 1) Dalam prosedur pengupahan atau 

pemberian gaji kepada pegawai yang dilakukan perusahaan terhadap beberapa 

cara yang dimulai dengan absensi, menghitung jumlah jam kerja untuk total 

penggajian dan lain sebagainya, lebih baik perusahaan menggunakan finger print 

sebagai bentuk absesnsi elektronik yang akan memudahkan perusahaan dalam 

melakukan kontroling kehadiran pegawai dalam mengakumulasikan total jam 

kerja untuk pengupahan atau penggajian dari perusahaan. 2) Pada pelaksanaan 

pola pengupahan pegawai kontrak pada PT.Pertamina Kota Mataram dengan 

menggunakan SAP (program system application and product in data processing) 

menemui hambatanya dan saran yang dapat dilakukan adalah sebaiknya dilakukan 

pengecekkan atas kelengkapan atau kebenaran dari data-data yang telah 

dimasukan, mempercepat penyerahan dokumen dari pihak management, serta 

kurang pahamnya pegawai terhadap bahasa asing makan perusahaan melakukan 

pelatihan untuk menambah wawasan bagi pegawai.  
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