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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran rumusan masalah pada 

penulisan skripsi ini adalah: 

1) Bahwa pengusaha yang tidak melakukan pembayaran upah secara 

tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan maka dapat dikenakan 

sanksi perdata, administrasi, maupun pidana. Apabila sanksi lebih 

ditekankan pada pemenuhan hak maka digunakan sanksi perdata 

dimana sanksi perdata diperoleh dari gugatan yang diajukan oleh 

pekerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang memutus 

pemenuhan hak bagi pekerja/buruh berupa membayar hak – hak 

pekerja/buruh, seperti pada Pasal 59 ayat (7) Undang – Undang 

Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sanksi administrasi ditujukan ke arah 

pengusaha/perusahaan agar menjadi taat terhadap peraturan yang 

berlaku sebab sanksi yang diberikan akan berakibat fatal bagi 

kelangsungan usaha mereka. Sanksi administrasi mengacu pada Pasal 

190 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Ketenagakerjaan. Selain 

itu, sanksi pidana pun dapat diterapkan. Ketentuan pidana terhadap 

pelanggaran pembayaran upah diatur dalam Pasal 183 sampai dengan 

Pasal 189 Undang – Undang Ketenagakerjaan. 
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2) Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang terlambat 

menerima upah atau tidak mendapatkan upah lembur maka langkah 

awal yang dapat ditempuh adalah melalui DISNAKER karena sebagai 

pejabat yang menetapkan upah lembur. Langkah kedua dapat melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial sebagai dasar perselisihan hak. Yang 

berikutnya dapat melalui kepolisian karena merupakan tindak pidana 

perburuhan. 

 

2. SARAN 

1) Pengusaha sebagai pihak yang menggunakan jasa pekerja/buruh 

sebaiknya memenuhi segala hak pekerja/buruhnya, baik upah 

maupun tunjangan-tunjangan bagi mereka. Pekerja/buruh 

merupakan salah satu produksi yang memiliki peran penting dalam 

keberhasilan suatu proses produksi sehingga tanpa adanya 

pekerja/buruh, perusahaan tidak akan berjalan. Dengan demikian, 

pengusaha harus memenuhi hak-hak pekerja/buruh. 

2) Dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam perusahaan, 

sebaiknya pekerja/buruh dan pengusaha menggunakan cara 

musyawarah secara kekeluargaan. Melalui musyawarah, 

pekerja/buruh tidak membutuhkan waktu yang lama serta tidak 

mengeluarkan banyak biaya. Jika musyawarah tidak berhasil 

dilakukan, maka melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang 

memberikan sanksi perdata bagi pengusaha untuk pemenuhan 
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tuntutan hak pekerja/buruh. Dengan demikian, hak pekerja/buruh 

dalam pemenuhan haknya dapat terpenuhi. 
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