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EAB I 

PENDAHULUAN

a. Permasalahan: latar belakang dan rumusanya

Kekuasaan kehakiman saat ini dilaksanakan oleh sua- 
tu badan peradilan umura, peradilan agama, dan peradilan 
militer yang masing-masing mempunyai tugas pokok untuk me- 

nerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan 
kepada badan peradilan tersebut. Di samping itu masih ter- 
dapat beberapa peradilan khusus antara lain Panitia Penye- 

lesaian Perselisihan Perburuhan yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang nomer 22 tahun 1957. Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan mempunyai kewenangan memeriksa, 
mengadili, dan memutus perselisihan perburuhan.

Perselisihan perburuhan atau yang sering dikenal 
dengan sengketa perburuhan masih cukup menarik perhatian 
untuk dikaji* Bukan saja jumlahnya yang banyak tetapi ju- 
ga karena melibatkan beberapa lingkungan peradilan yang 
merasa punya kewenangan mengadili. Malahan seringkali ter- 
jadi perkara perselisihan perburuhan menjadi terkatung-ka- 
tung lantaran kurang jelasnya peraturan untuk menentukan 
perkara mana yang menjadi wev/enang Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan dan yang menjadi wev/enang Penga- 
dilan Negeri. Keserauanya bermula karena tidak adanya uni- 

fikasi pengaturanya.
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Untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan di sam- 

ping Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan masih 
ada instansi lain yang berwenang mengadili perkara perse-

Mlisihan perburuhan yaitu Pengadilan Negeri. Hak ini dida- 
sarkan pada pasal 116 g Reglement op de Rechterlijke Orga- 
nisatie en het Beleid der Justitie in Indinesia (R.O* Stbl. 
18V7 Ho. 23 jo. UU. Darurat no. 1 th. 1951)  ̂dan menurut
S. Wirakusumo ada 2 ins.tansi yang dapat mengadili perka-

M2ra perselisihan perburuhan yaitu Pengadilan Negeri dan PZf
Pengadilan Negeri berwenang mengadili perselisihan 

yang menyangkut hubungan perburuhan antara seorang atau 
beberapa orang majikan, perkumpulan majikan dengan seorang 

atau beberapa orang buruh, asal saja yang menyangkut per
selisihan hukumnya bukan perselisihan kepentingan.

Untuk menyelesaikan perselisihan hukum dan perseli
sihan kepentingan batas-batas wewenang antara Panitia Penye-!
lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat dan Pengadi
lan Negeri masih jelas. Namun dalam praktek pada masa-ma- 
sa menjelang G 30 S/PKI ketika politik menjadi panglima 
dan serikat buruh-serikat buruh memiliki kedudukan yang 
amat tinggi hampir semua perselisihan perburuhan diperik- 
sa dan diadili Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu
han Daerah/Pusat.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dae

rah/Pusat merupakan pihak pertama yang berwenang mengadi
li perselisihan perburuhan bagi buruh yang tergabung da-
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lam serikat buruh« Sedangkan dalam Undang-Undang nomer 12 

tahun 196^ tentang pemutusan hubungan kerja dl perusahaan 
sv/asta memberi wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah untuk memberi ijin pemutusan hubungan 

kerja untuk pemutusan hubungan kerja perseorangan dan Pa
nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat untuk 
ijin pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau massal. 
Dalam ijin pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Penyele
saian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat timbul permasa- 

lahan apakah tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan Daerah/Pusat tersebut. Jika dilihat 

dari prosedur pembentukanya dapatlah dikatakan Panitia Pe
nyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat adalah me- 
rupakan badan eksekutip sebagai organ dari Departemen Te~ 
naga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan tugasnya merupakan 

tugas yudikatip yaitu mengadili perselisihan perburuhan 
bagi buruh yang tergabung dalam serikat buruh. Berarti tu
gas dan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu
ruhan Daerah/Pusat menjadi kabur. Apalagi dengan tugas 
yang terdapat dalam Undang-Undang nomer 12 tahun 1 96k tu
gas dan wewenang tersebut menjadi semakin kabur. Kenyata- 
annya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ 
Pusat dalam praktek masih berpegang pokok pada Undang-Un

dang nomer 22 tahun 1957 dan Undang-Undang nomer 12 ta

hun 1964*
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b. Pen.ielasan Judul

Dengan masih kaburnya tugas dan wewenang Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat, timbul
permaealahan sebagai berikut: (1) apakah ijin pemutusan

hubungan kerja merupakan ketetapan?; (2) Bagaimana pemutu-
san hubungan kerja oleh majikan pengaruhnya terhadap upah
buruh? Dengan timbulnya masalah tersebut saya tertarik un

it
tuk menulis skripsi ini dengan judul MASALAH IJIN PEMUTU

SAN HUBUNGAN KERJA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER

12 TAHUN 196/t".
Ijin pemutusan hubungan kerja dimaksudkan sebagai 

ijin pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat atas permintaan pihak- 
pihak yang memerlukan sedangkan sesudah berlakunya Undang- 
Undang nomer 12 tahun 1964 dimaksudkan ijin pemutusan hu
bungan kerja yang diberikan oleh Panitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan Daerah/Pusat yang terdiri wakil-wakil 

pemerintah, pengusaha, dan buruh yang.diangkat dan ditetap- 
kan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meru
pakan peradilan perburuhan khususnya untuk buruh yang ter- 
gabung dalam serikat buruh,
c. Alasan Pemilihan Judul

Pemutusan hubungan kerja oleh majikan sering diaki- 

batkan oleh perselisihan baik perselisihan hak maupun per
selisihan kepentingan. Seperti yang dialami 2? buruh kon- 

trak kerja terbatas PT Kokusai Godo Denso (KGD) Indonesia
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Corp yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan kare
na menuntut kenaikan uang transport dan kemudian buruh me- 
lakukan pemogokan kerja karena tuntutanya tidak dipenuhi 

oleh perusahaan^. Pemutusan hubungan kerja biasanya dila- 
kukan oleh pengusaha lebih dahulu baru kemudian dimintakan 
ijin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah, perlunya untuk melindungi buruh dari ancaman pemu
tusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan 

sev/enang-wenang itu yang menjadi dasar alasan saya untuk 

membahas skripsi ini,
d, Tu.juan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai skripsi ini di samping 
untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi mencapai 
gelar sarjana hukum, juga diharapkan skripsi ini dapat me- 
nambah perbendaharaan penulisan ilmiah di bidang hukun per
buruhan dan memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pa- 

da umumnya dan kepada mahasiswa pada khususnya yang memer- 
lukan tulisan yang berhubungan dengan masalah perburuhan* 
Demikian pula dimaksudkan dapat diambil mafaatnya untuk 
pertimbangan menyusun peraturan perundangan yang berhubung
an dengan njasalah ijin pemutusan hubungan kerja.
e. Metodologj

Pendekatan masalah dalam skripsi ini, saya perguna- 

kan pendekatan yuridis sosiologis, Artinya selain didasar- 
kan peraturan perundang-undangan yang*ada dan sedang ber- 
laku, juga didasarkan kenyataan yang ada dalam praktek.
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Sedangkan metode dalam skripsi ini digunakan metode des- 
kriptip komparatip, Deskriptip dimaksudkan dengan cara ' 
mengemukakan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan 

yang ada dan yang sedang berlaku, kemudian dibahas secara 
komparatip yaitu dengan cara membandingkan diantara data- 
data yang ada dalam praktek.

Sumber data skripsi ini dilakukan studi kepustaka- 
an dan mengadakan v/av/ancara dengan instansi-instansi yang 
bersangkutan antara lain Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah,

Prosedur pengolahan data dalam skripsi ini, dengan 
cara data yang terkumpul disusun secara sistematis melalu- 
hi penilaian dan pengolahan sehingga akan diketemukan da
ta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengahalisa 
ijin pemutusan hubungan kerja dan pengaruh ijin pemutusan 

hubungan &erja terhadap upah buruh secara sistematis se
hingga merupakan data kongkrit dan dapat digunakan untuk 
menjawab permasalahan dalam skripsi ini,
f. Pertan/ygunrt.jawaban Sistematika

Pertanggungjav/aban sistematika skripsi ini adalah 
sebagai berikut: dengan bertitik tolak pada pembahasan ma
salah ijin pemutusan hubungan kerja sesudah berlakunya Un- 

dang-Undang nomer 12 tahun 1964 dalam bab III akan dibahas 
masalah apakah ijin pemutusan hubungan kerja merupakan ke

tetapan yang akan ditinjau dari mekanieme ijin pemutusan 

hubungan kerja dan hukum administrasi negara, hal ini me-
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rupakan masalah pokok dalam skripsi ini, Dengan pembahasan 

pada bab III akan diketahui sejauh manakah bobot atau ni- 
lai keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah/Pusat yang berupa ijin pemutusan hubungan kerja ter

sebut, Selanjutnya untuk mengetahui ijin pemutusan hubung

an kerja pengaruhnya terhadap akibat hukum pemutusan hu
bungan kerja tanpa ijin yang dilakukan oleh pengusaha dan 

pengaruhnya .terhadap upah buruh yang diputus hubungan ker
janya sebelum mendapatkan ijin dalam prakteknya, dalam bab 
IV akan dibahas masalah pemutusan hubungan kerja oleh pe

ngusaha sebelum mendapatkan ijin pengaruhnya terhadap upah 
buruh, Untuk menunjang pembahasan masalah yang ada pada 
bab III dan bab IV dalam bab II akan diuraikan hubungan 
tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ 
Pusat di bidang peradilan dengan wewenang memberi ijin pe

mutusan hubungan kerja, Dengan uraian dalam bab II ini akan 

diketahui tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Perseli
sihan Perburuhan Daerah/Pusat sebelum dan sesudah berlaku- 

nya Undang-Undang nomer 12 tahun 196*f. Bab V penutup yang 
akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan 
pada "bab—bab terdahulu,

Dengan demikian melihat pentingnya masalah ijin pe
mutusan hubungan kerja ini, maka dari itu ijin pemutusan 

hubungan kerja harus dilaksanakan sesuai dengan peruhdang-
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undang yang ada dan yang berlaku bahkan untuk terciptanya 
suatu hubungan kerja yang serasi selaras dalam nornia kepen- 
tingan yang terpadu derai terv/ujudnya penerapan sarana-sa- 
rana dari Hubungan Perburuhan Pancasila.

Badan Pern binaan Hukum Nasional, Simposium Hukum 
Perburuhan. cet. pertama, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 20*f.

2Ibid.

^ Pekerjakan Kembali 27 Buruh PT KGD yang di PHK-kan" 
Pos Kota. 13 Oktober 1982, h. II.
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HUBUNGAN TUGAS P/fD DI BIDANG PERADILAN DENGAN 

WEWENANG MEMBERI■IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1, Tuflas dan Wewenan# P4D Henurut Pronorsi Yang Sebenarnya
f '

Sebelum pengakuan kedaulatan maupun sebelum kemer- 

dekaan, penyelesaian perselisihan perburuhan belum merupa
kan masalah yang tergolong meningkat pada taraf yang pen- 
ting, Pada saat itu perhatian rakyat terraasuk buruh dan 
organisasinya sibuk mencurahkan perhatianya kepada cita- 
cita untuk merdeka, Maka dari itu perjuangan buruh pada sa
at itu cenderung bersifat politis. Sesudah pengakuan kedau
latan khususnya kaum buruh telah menyadari perselisihan- 
perselisihan yang berhubungan dengan masalah hubungan per
buruhan sehingga sering terjadi perselisihan perburuhan,

Sarapai av/al tahun 1950 kita belum raerapunyai peratu- 
ran untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan. Baru pa
da tanggal 20 Oktober 1950 dikeluarkan Instruksi Menteri 
Perburuhan nomer PBU-22-45/U. 4091, tentang cara penyele
saian perselisihan perburuhan. Perselisihan yang terjadi 
antara buruh dengan pengusaha diselesaikan dan diurus oleh 
buruh dan pengusaha serta campur tangan Pegav/ai Kementri- 
an Perburuhan atau sekarang dikenal Departem n Tenaga Ker
ja baik daerah maupun pusat berdasarkan instruksi-instruksi 

dari Menteri Perburuhan, Adanya campur tangan pemerintah
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dengan sendirinya dituntut oleh keadaan untuk membuat pe

raturan tentang penyelesaian perselisihan perburuhaji deng
an raaksud untuk raencegah atau mengurangi timbulnya perse

lisihan perburuhan, Sebag&i "bukti usaha pemerintafr pada sa- 
at itu telah dikeluarkan beberapa peraturan yang berhubung- 
an dengan penyelesaian perselisihan perburuhan, peraturan- 

peraturan tersebut antara lain:
1. Instruksi Menteri Perburuhan nomer PBU-22-^5/u. A-091, 

tanggal 20 Oktober 1950, tentang cara penyelesaian per
selisihan perburuhan;

2. Peraturan Kekuasan Militer Pusat nomer 1-1951, tentang 
penyelesaian perselisihan perburuhan;

3 . Undang-Undang Darurat nomer 16 tahun 1951* tentang pe
nyelesaian perselisihan perburuhan;

l\* Undang-Undang nomer 22 tahun 1957, tentang penyelesaian 
perselisihan pernuruhan,

Undang-Undang nomer 22 tahun 1957 sejak lahirnya 
sampai sekarang sudah lebih 20 tahun dan merupakan satu- 

satunya landasan hukum bagi lembaga-lembaga penyelesaian 
perselisihan perburuhan yang ada sekarang. Dalam Undang- 

Undang nomer 22 tahun 1957 juga diatur prosedur penyelesai
an perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan menu-

11rut Imam Soepomo adalah pertentangan antara majikan atau 

perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gaburigan se

rikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian pa- 

ham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau
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MLkeadaan perburuhan

Sehubungan dengan rumusan di atas, maka. mengenai per
selisihan perburuhan dibedakan antara perselisihan hak
dengan perselisihan kepentingan, Perselisihan hak menurut

i t

Imam Soepomo adalah perselisihan yang tirabul karena salah 
satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburu
han tidak raemenuhi isi perjanjian itu atau peraturan maji-

II ckan ataupun menyalahi ketentuan hukum Mengenai perseli

sihan di bidang perburuhan ada dua badan atau instansi yang 

berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri dan Panitia Pe
nyelesaian Perselisihan Perburuhan, Tetapi dalam mengadili 

perselisihan hak antara Pengadilan Negeri dan Panitia Pe
nyelesaian Perselisihan Perburuhan ada dua perbedaan pokok 
yaitu: (1) yang menuntut di rauka Panitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan hanyalah pengusaha atau organisasi 
pengusaha dan serikat buruh, sedangkan di muka Pengadilan 
Negeri adalah bagi buruh perseorangan; (2) sanksi putusan 
Pengadilan Negeri adalah semata-mata sanksi perdata, se
dangkan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Pani
tia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat dikenakan 
pidana kurungan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ri- 
bu rupiah, Menurut Imam Soepomo perselisihan kepentingan 
adalah:

usaha mengadakan perubahan dalam syarat-syarat perbu
ruhan yang oleh organisasi buruh dituntutkan kepada ma
jikan atau menurut perumusan di atas pertentangan ber- 
hubungan dengan tidak adanya persesuaian paham menge-
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nai syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.^ 

Perselisihan kepentingan ini hanya dapat diajukan kepada 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Pengadi- 
lan Negeri sama sekali tidak mempunyai kewenangan Untuk

u
mengadili. Imam Soepomo pun berpendapafc maksud undang-un 
dang tentang penyelesaian perselisihan perbuhan terutama

i»7untuk mengadili perselisihan kepentingan ,

Jadi menurut Undang-Undang nomer 22 tahun 1957 tu
gas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai 

berikut:
1. menyelesaikan perselisihan hak antara majikan atau pengu

saha dengan organisasi buruh atau serikat buruh;
2. menyelesaikan perselisihan kepentingan untuk buruh yang 

tergabung dalam serikat buruh,

Dengan dua tugas tersebut di atas berarti buruh peirseorang-
■*an menurut Undang-Undang nomer 22 tahun 1957 tidak dapat
menyelesaikan perselisihanya melaluhi Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah. Menurut Simposium Hukum
Perburuhan yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasio-

itnai dalam prakteknya diambil kebijaksanaan, sehingga bu
ruh perseorangan itu melaluhi Pegawai Departemen Naker-
traskop dapat menyalurkan tuntutanya melaluhi serikat buruh,

,Tf iataupun langsung kepada Pi+D .
Penyelesaian perselisihan perburuhan diusahakan se- 

demikian rupa sehingga tercapai penyelesaian secara damai 
dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada buruh dan
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pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdasar-
i -

kan asas musyawarah, Karena itu sering terjadi suatu perse-
i

lisihan perburuhan yang telah ditangani Panitia Peiiyelesai- 
an Perselisihan Perburuhan Daerah belum dapat segera dipu- 
tus. Penyelesaian secara musyav/arah ini merupakan langkah 
pertama dari penyelesaian secara sukarela. Ilasil musyawa
rah bila merupakan persetujuan dapat disusun. menjadi sua
tu perjanjian perburuhan menurut ketentuan dalam undang- 
undang perjanjian perburuhan, Bila penyelesaian secara mu

syav/arah tersebut gagal, maka hanya ada dua jalan yang da- 

dat ditempuh sebagai tindak lanjut dari penyelesaian seca
ra sukarela yaitu:
1, menyerahkan perselisihan mereka secara sukarela kepada 

seorang atau sebuah badan atau dewan pemisah untuk di- 
selesaikan dengan arbitrase;

2, menyerahkan perselisihan itu kepada Pegawai perburuhan, 
Penyerahan perselisihan kepada juru pemisah atau dewan pe- 
misah, harus dilakukan dengan surat perjanjian antara kedua 

belah pihak* Dalam surat perjanjian itu diterangkan:
a.pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang 

akan diserahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk 
diselesaikan,

b.nama pengurus atau wakil serikat buruh dan majikan 
serta tempat kedudukan raereka,

c.siapa yang ditunjuk jadi juru pemisah atau dev/an pe
misah serta tempat tinggalnya’,

d.bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada putusan 
yang akan diambil oleh juru pemisah atau dewan pemi- 
sah,

e.hal-hal yan^ perlu untuk melancarkan pemisahan,7 

Penunjukan juru pemisah dan tata cara pemisahan sepenuhnya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOIMER 12 TAHUN 1964 
 

DJUMAIN



I k

ditentukan oleh pengusaha dan buruh sendiri. Putusan juru

pemisah harus diberi tanggal, dibubuhi nama, terapat putu-
i

san itu diambil, dan ditanda tangani oleh juru pemisah atau 

anggota-anggota juru pemisah. Untuk memperoleh kekuatan 
hukum terhadap putusan juru pemisah ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan oleh buruh dan pengusaha:

1. putusan juru pemisah tidak dapat dimintakan pemeriksaan 
ulang;

2. putusan juru pemisah dapat dimintakan pengesahan kepada 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

3. pengesahan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Pusat memperoleh kekuatan hukum sebagai putusan.

Kenyataanya seringkali terjadi perselisihan tidak 
dapat diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah. Pe

nyelesaian perselisihan perburuhan ini oleh pihak-pihak ha
rus diberit&hukan dengan surat kepada pegawai perburuhan. 
Pemberitahuan tersebut dipandang sebagai permintaan untuk 
memberi perantaraan mencari penyelesaian. Pegawai peranta- 

ra berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan bila 
tidak dapat dicapai persetujuan, maka diserahkan kepada Pa
nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Sebagai 
langkah pertamanya Panitia Penyelesaian Perselisihan Per
buruhan Daerah akan mengusahakan penyelesaian dengan jalan 
musyawarah dan bila tidak tercapai persetujuan Panitia Pe

nyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah akan mengambil 
putusan dengan mengingat hukum, perjanjian yang a.da, kebia-
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saan, keadaan, dan kepentingan negara, Penyelesaian yang 
dilakukan pegawai perantara dan Panitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan Daerah baik sebagai pegawai perantara 

maupun sebagai instansi peradilan merupakan tahap-tahap da
ri penyelesaian perselisihan perburuhan secara wajib.

Kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu
han Daerah selaku instansi peradilan dapat memberikan kepu- 
tusan yang bersifat anjuran yaitu menganjurkan pihak-pihak

yang bersangkutan agar menerima penyelesaian menurut keten-
tf10tuan-ketentuan yang dimaksud dalam putusan , Bila suatu 

perselisihan sukar diselesaikan dengan putusan yang bersi
fat anjuran, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah akan mengambil putusan yang bersifat mengikat. Se- 

perti perselisihan yang terjadi antara Diamond Karoseri 
dengan tiga buruhnya yang diputus oleh Panitia Penyelesai
an Perselisihan Perburuhan Daerah secara mengikat'*''*'. Putu
san yang bersifat mengikat dalam waktu 14 hari dapat dimin-

t
j

takan pemeriksaan ulang kepada Panitia Penyelesaian Perse
lisihan Perburuhan Pusat yang berkedudukan di jakarta.

2. Tugr-s dan Wewenanfl P4D Setelah Lahirnya Undang-Undanft 
nomer 12 tahun 1964

Untuk menjamin ketentraman dan kepastian bagi buruh 

dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenahg dilaku- 
kan oleh pengusaha, pemerintah telah mengundangkan Undang-
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Undang nomer 12 tahun 196if tentang Pemutusan Hubungan Ker
ja di Perusahaan Swasta. Dengan maksud undang-undang pemutu
san hubungan kerja di perusahaan swasta ini dapat memberi- 

kan perlindungan terhadap buruh, yaitu berupa:
1. kewajiban pengusaha untuk melaporkan kepada Departemen 

Tenaga Kerja bila akan memutuskan hubungan kerja dengan 

buruhnya;
2, kewajiban pengusaha untuk merundingkan maksudnya bila 

akan memutuskan hubungan kerja buruhnya kepada buruh 
yang bersangkutan, termasuk serikat buruh mereka kalau 

ada;
3. kewajiban pengusaha untuk memperhatikan tenggang waktu 

pemutusan hubungan kerja yang diwajibkan oleh undang- 

undang;
4, kewajiban pengusaha. memohon ijin dari Panitia Penyele

saian Perselisihan Perburuhan Daerah bila akan memutus
kan hubungan kerja dengan buruhnya* J

Tatacara ijin pemutusan hubungan kerja ini memakai 
tatacara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan per
buruhan, Sehingga dalam pemutusan hubungan kerja dikenal 
adanya asas musyawarah antara buruh dengan pengusaha, mu
syawarah tersebut sesuai dengan rumusan pasal Undang-Undang 
nomer 12 tahun 1964 yang menyebutkan:

bila setelah diadakan usaha pemutusan hubungan kerja 
tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan 
maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan orga- 
nisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruhnya
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sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari 
salah. satu organisasi buruh.

Bila usaha untuk mengadakan musyawarah dengan makgud meng-
hindarkan pemutusan hubungan kerja tidak berhasil, sebagai

\

langkah selanjutnya pihak pe,ngusaha dapat mengajukan per- 
mohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, permohonan tersebut 
sesuai dengan rumussn pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomer 12 
tahun 1964 yang menyebutkan:

bila perundingan tersebut pada pasal 2 nyata-nyata ti
dak menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya da
pat memutuskan hubungan-kerja dengan buruh setelah mem- 
peroleh ijin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu
han Daerah (Panitia Daerah) termasuk pada pasal 5 Un« 
dang-Undang nr 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan (Lembaran Negara tahun 1957 nr,42) 
bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan , . . . ^

Susunan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu
han Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang no
mer 22 tahun 1957 terdiri atas tiga pihak atau tripartite: 
buruh, pengusaha, dan pemerintah* Maksud tujuan Susunan 
yang bersifat tiga pihak agar dapat mengajukan pertimbang- 

an dari masing-masing pihak tersebut sehingga dapat terja- 
lin keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan 
pemerintah. Perbandingan dari wakil-wakil itu sebagai be- 
rikut: (1) 5 orang v/akil buruh; (2) 5 orang v/akil pengusa
ha; (3 ) 5 orang v/akil pemerintah. '.Vakil pemerintah terdiri 
atas Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, 

Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen 

Perhubungan. Tetapi dalam praktek untuk menyelesaikan per-
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raohonan ijin pemutusan hubungan kerja sangat sukar sekali 

untuk mendatangkah masing-masing v/akil tersebut dalam per- 
sidangan. Seperti pada permohonan ijin pemutusan hubungan 
kerja oleh CV Ijaya terhadap salah seorang buruhnya yang 

hanya dihadiri oleh 9 orang anggota Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah****1-. Pengangkatan dan pember- 

hentian ketua dan anggota-anggota Panitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan Daerah dilakukan oleh Menteri Tenaga 

Kerja*
Tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah setelah berlakunya Undang-Undang noraer 12 tahun 196^ 

dapatlah disebutkan sebagai berikut:
1. melakukan peradilan di bidang perburuhan terutajna dalam 

hal perselisihan kepentingan, diraana tidak hanya seinata- 
mata hukum yang dijadikan pertimbangan melainkan juga 
kepentingan buruh, pengusaha, dan negara;

2. melakukan pemberian ijin kepada pengusaha dalam soal- 
soal pemutusan hubungan kerja,

Dengan adanya tugas dan wewenang Panitia Fenyelesaian Per

selisihan Perburuhan Daerah di atas, maka menjadi kabur dan 
dualistis. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah mempunyai tugas di bidang yudikatip yaitu mengadili 
perselisihan perburuhan sedangkan tugasnya yang lain nem- 
punyai kewenangan yang bersifat administraEi yaitu memberi 
ijin pemutusan hubungan kerja untuk pemutusan hubungan ker
ja perseorangan. Sedangkan kalau dilihat dari prosedur
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T

pembentukanya merupakan badan eksekutip yang mempunyai tu

gas di bidang yudikatip.

^Badan Pembinaan Hukum Nasional, oj2̂ _cit,, h. 207

^Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. cet. ke- 
dua, Djambatan, Jakarta, 197^ (selanjutnya disingkatnlmam 
Seopomo I) h. 97.

6Ibid.

7Ibid.
O
Badan Pembinaan Hukum Nasional, o p . cit.. h. 207
^Xmam Soeporao I, op. cittl h. 98
1QIbid.. h. 100
^Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu

han Daerah di Surabaya tanggal 27 Nopember 1979 No, 117/03/ 
1202/P-C/79-12 Ai.

■̂ Iraam Soepomo, Hukum Perburuhan Undanft-Undanp; dan 
Peraturan-Peraturan, cet. kelima, Djambatan, Jakarta, 1981 
(selanjutnya disingkat Imam Soepomo II) h. 220.

13Ibid.
^Wawancara dengan buruh CV Ijaya yang diputus hu

bungan kerjanya, 10 Januari 1983^
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IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
MERUPAKAN KETETAPAN

1, Mekanisme I.iin Pemutusan Hubungan Ker.ia

Putusnya hubungan kerja merupakan permulaan bagi bu
ruh kehilangan kemampuanya untuk merabiayai kehiaupan seha- 

ri-hari bagi dir.inya dan keluarganya. Dalam teori memang 
buruh berhak raemutuskan hubungan kerja, tetapi dalam prak- 
teknya justeru pengusahalah yang memulai pemutusan hubung-

n
an kerja. Imam Soepomo berpendapat jika setiap orang ber
hak atas pekerjaan, maka oarang ini berhak pula untuk te- 
rus bekerja tanpa diputus hubungan kerjanya setelah ia be- 

kerja •
Kenyataanya sehari-hari membuktikan pemutusan hubung

an kerja yang terjadi tidak dapat dicegah seluruhnya. Pe
mutusan hubungan kerja yang terjadi bukan ssja kehendak 
pengusaha atau akibat dari hubungan kerja yang tidak sesu- 
ai dengan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan te
tapi pemutusan hubungan kerja juga bisa diakibatkan oleh 
keadaan diluar kemampuan pengusaha atau buruh sendiri. Mi- 
salnya resesi dunia sekarang ini mengakibatkan banyak ter- 

jadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengu
saha dengan terpaksa demi menjaga lancarnya perusahaan. 

Akibat resesi dunia sekarang ini sebanyak 12.000 sampai
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15 .000 orang "buruh terkena pemutusan hubungan kerja yang 
kebanyakan bekerja disektor perkebunan, industri, sub per- 
hubungan laut, dan Iain-lain"^, "

Sebelum mengadakan pemutusan hubungan kerja pengu
saha perlu memperhatikan tentang pokok pikiran dalam meng- 

hadapi pemutusan hubungan kerja yang terdapat dalam Undang- 
Undang nomer 12 tahun 1964 sebagai berikut:

1.pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam meng- 
hadapi masalah pemutusan hubungan kerja. ialah supa- 
ya sedapat mungkin dicegah dengan segalah daya upaya, 
bahkan dalam beberapa hal dilarang,

2.pertama-tama majikan harus merundingkan dengan buruh 
yang bersangkutan atau dengan organisasi buruh bila 
tidak menjadi anggota organisasi buruh; pemberhenti- 
an yang dihasilkan oleh perundingan antara pihak-pi
hak yang bersangkutan sering kali lebih dapat diteri
ma oleh mereka dari pada penyelesaian yang dipaksakan,

3.barulah, jika jalan perundingan itu tidak berhasil 
mendekatkan kedua belah pihak, pemerintah tampil ke- 
muka dan campur tangan dalam pemutusan hubungan ker
ja yang hendak dilakukan oleh majikan. Campur tangan 
ini berupa pemberian ijin, '

Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubung
an kerja di perusahaan svvasta menghendaki supaya maksud un
tuk memutuskan hubungan kerja mendapatkan ijin dari pemerin
tah yakni Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dae
rah/Pusat, Sebelum mengajukan permohonan ijin pemutusan hu
bungan kerja pengusaha harus mengadakan segalah usaha un
tuk raengbindari pemutusan hubungan kerja, Dalam praktek 
terjadi sebaliknya, karena pengusaha tidak lagi dapat mem- 

pertahankan buruhnya pengusaha sering langsung memutuskan 

hubungan kerja dengan buruhnya. Seperti kasus yang menimpa 
600 buruh Good Faith Industrial Corp Ltd. di CakUng (Jakar-
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ta Timur), yang diputus hubungan kerjanya secara sfepihak
•j Q

oleh pimpinan pabrik tekstil tersebut . Maksud untuk memu
tuskan hubungan kerja harus dirundingkan dengan organisasi 
burufc yang bersangkutan atau dengan buruhnya sendiri jika 
tidak menjadi anggota serikat buruh. Jika dalam pe'runding- 
an tercapai persetujuan, maksud. pengusaha untuk memutuskan 

hubungan kerja buruhnya tclah terselesaikan secara damai. 
Tetapi menurut Surat Edaran Henteri Tenaga Kerja homer 362 

tahun 1967 pemutusan hubungan kerja yang telah disetujuhi 
organisasi buruh atau buruhnya sendiri supaya tetap dimin- 
takan ijin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu

ruhan. Jika dalam perundingan tidak tercapai persotujuan 
atau persDGuaian paham mengenai hubungan kerja, untuk me

nyelesaikan persoalan tersebut pengusaha harus mengajukan 
permohonan ijin pemutusan hubungan kerja.

Segera setelah Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah menerima surat permohonan ijin pemutusan 
hubungan kerja, pihak buruh dan pengusaha dipanggil untuk 
mengadakan perundingan, Jika dalam perundingan tidak ter
capai persetujuan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Fer- 
buruhan Daerah akan mengambil putusan memberi atau menolak 
permohoan ijin pemutusan hubungan kerja tersebut, Dalam 

mengambil putusanya Panitia Penyelesaian Perselisihan Per
buruhan Daerah/Pusat mengingat undang-undang yang ada juga 

memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja ser~ 
ta kepentingan buruh dan pengusaha.
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Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ 

Pusat akan memberi atau menerima permohonan pengusaha un
tuk memutuskan hubungan kerja buruhnya bila alasanya buruh

I
telah melanggar hukum atau merugikan perusahaan. Menurut 
Instruksi Menteri Perburuhan Naker-transkop nomer ij/lnst./ 

1964 tanggal 24 Desember 1964 menetapkan yang termasuk per- 
bua'tan melanggar hukum atau merugikan perusahaan sebagai 
berikut:

1.pencurian, penggelapan,
2.penganiayaan pengusaha, keluarga pengusaha atau te- 
man sekerja,

3.memikat pengusaha, keluarga pengusaha atau teman se
kerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum a- 
tau kesusilaan,

4-merusak dengan sengja atau karena kecerobohanya mi- 
lik perusahaan,

3.memberikan keterangan palsu,
6.mabuk ditempat kerja,
7.menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, ke
luarga pengusaha atau teman-sekerja,

8.membongkar rahasia perusahaan atau rahasia rumah 
tangga perusahaan,

9.menolak perintah yang layak,walaupun sudah: dipering- 
atkan,

10.melalaikan kewajiban secara serampangan,
11.tidak cakap, malakukan pekerjaan, walaupun= sudah di- 

cobah dimana-mana. 7
Pada permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
seperti tersebut di atas wajar apabila diterima atau dika- 
bulkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah/Pusat, Buruh yang melakukan kejahatan atau perbua- 
tan yang dapat merugikan perusahaan kalau terus dibiarkan 
tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami kebang- 

krutan atau bahkan perusahaan akan tutup sehingga buruh-bu

ruh lainya akan kehilangan pekerjaan.
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Walaupun Undang-Undang nomer 12 tahun 196^ [mengatur 

prosedur pemutusan hubungan kerja dan Instruksi Menteri Per
buruhan nomer 15 tahun I964 telah memuat alasan-alasan yang 

dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja tetapi ti
dak semua maksud pengusaha untuk memutuskan hubungan ker

ja buruhnya dapat dimohonkan ijin pemutusan. Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat akan menolak 
permohonan ijin pemutusan hubungan kerja bila didasarkan 

k pada alasan-alasan sebagai berikut;
a.selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaan kare
na keadaan sakit menurut keterangan dokter selama 
v/aktu tidak melampauhi dua belas bulan terus menerus,

b.selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaan kare
na memenuhi kewajiban terhadap negara yang ditetap- 
kan dengan undang-undang atau oleh pemerintah atau 
karena menjalankan ibadat yang diperintahkan agamanya 
dan yang disetujuhi pemerintah,

c.bila didasarkan atas:
a.hal yang berhubungan keanggotaan serikat buruh a- 

tau kegiatan dari gerakan buruh diluar jam kerja,
b.pengaduan buruh kepada yang berv/ajib mengenai ting- 
kah laku majikan karena terbukti melanggar peratu
ran negara,

c.fahara, aggma, aliran, suku, daerah golongan atau 
kelamin. ^

Pengusaha yang akan memutuskan hubungan kerja buruhnya ha
rus memperhatikan alasan-alasan apa yang dapat dijadikan 
dasar dan yang tidak dapat dijadikan dasar pemutusan hu
bungan kerja sehingga pengusaha tidak akan melakukan pe
mutusan hubungan kerja yang kemudian dimintakan ijin pemu
tusan hubungan kerja ditolak atau tidak diterima Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat. Dengan 

ditolaknya permohonan ijin pemutusan hubungan kerja tidak
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menutup kemungkinan timbulnya ketegangan antara pengusaha 

dengan buruhnya. Sehingga akan terjadi hubungan perburuhan 
yang tidak serasi dan harmonis lagi. Terhadap penolakan i- 

jin pemutusan hubungan kerja dalam waktu 14 hari setelah 

putusan diterima oleh para pihak yang bersangkutan dappt 
dimintakan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Pusat.
Tidak semua maksud pengusaha untuk memutuskan hubung

an kerja dengan buruhnya harus dimintakan ij,in. Kekecu&li- 

an ini sesuai dengan rumusan pasal 1603 1 BW yang menyebut-
It 'kan jika diperjanjikan masa percobaan, maka selama waktu

itu tiap pihak berwenang, seketika mengakhiri hubungan!ker-
non 1ja dengan pernyataan pengakhiran . Asalkan masa percobaan

yang dimaksud pasal 1603 1 BW tersebut tidak melebihi tiga 

bulan. Tetapi dalam masa tiga bulan sejak buruh bekerjg ti

dak diperjanjikan masa percobaan bagi pengusaha yang akan 
memutuskan hubungan kerja buruhnya totap harus dimintakan 
ijin pemutusan hubungan kerja,

Pemutusan hubungan kerja yang diatur oleh Undang-Un- 
dang nomer 12 tahun 1964 yaitu pemutusan hubungan kerja 0- 
leh pengusaha di perusahaan swasta. Ijin pemutusan hubung
an kerja perseorangan kepada Panitia Penyelesaian Perselisi

han Perburuhan Daerah dan Pusat untuk pemutusan hubungan 
/

kerja secara besar-besaran atau massal. Pemutusan hubungan 

kerja massal dianggap terjadi bila dalam satu bulan di sua- 

tu perusahaan mengadakan serentetan pemutusan hubungan ker-
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ja yang menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemu-* 
tusan hubungan kerja secara massal. Dalam menghadapi pemu
tusan hubungan kerja massal harus dapat dibedakan dengan 

pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan dalam waktu.satu bulan yang diakibatkan
m

cleh serentetan kejahatan" yang dilakukan oleh buruh. Mi- 
salnya buruh melakukan pencurian dan penggelapan, maka bi

la sampai terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran 

pengertianya tidak sama dengan pemutusan hubungan kerja 

massal yang dimaksudkan oleh.Undang-Undang npmer 12 tahun 
196/+. Dengan demikian terdapat perbedaan pemutusan hubung

an kerja massal menurut Undang-Undang nomer 12 tahun 196^ 

dengan pemutusan hubungan kerja besar-besaran akibat keja
hatan sebagai berikut:

1. pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau massal uku- 
ranya yang harus diperhatikan ialah pemutusan ini dila
kukan berdasarkan alasan ekonomis seperti pengurangan 
buruh atau penghematan, sedangkan pemutusan hubungan 
kerja besar-besaran dilakukan karena buruh telah mela
kukan kejahatan;

2* pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau massal bu
ruh masih mempunyai kesempatan bekerja lagi bahkan me*# 
nurut Instruksi Menteri Perburuhan nomer 9/Inst,/1964 

buruh yang kena pemutusan hubungan kerja karena pengu

rangan tenaga kerja supaya diperioritaskan apabila pe

rusahaan membutuhkan tenaga kerja lagi sedangkan pada
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pemutusan hubungan kerja besar-besaran akibat kejahatan 

buruh sudah tidak mempunyai kemungkinan untuk bekerja 
lagi walaupun perusahaan membutuhkan tenaga kerja lagi.

2. Hukum Administrasi Negara

Pemutusan hubungan kerja merupakan masalah yang sang- 
at penting baik bagi buruh maupun pemerintah. Dengan banyak- 

nya terjadi pemutusan hubungan kerja tentu akan menimbul- 

kan banyaknya pengangguran dan sebagai akibat lebih lanjut 

tidak menutup kemungkinan menimbulkan gangguan terhadap kea- 
manan negara, Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 tentang Pe
mutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta luas berlakunya 
hanya berlaku terhadap buruh yang bekerja di perusahaan 
sv/asta, khususnya yang mengadakan perjanjian kerja dengan
pengusaha berdasarkan pasal 1601 huruf a BW yang menyebut- 

tt
kan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian, dimana suatu
pihak, yaitu si buruh mengikat dirinya unruk bekerja bagi
pihak lainya, yaitu si majikan dengan menerima upah selama 

npiwaktu tertentu . Jadi Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 
tidak berlaku terhadap buruh dalam hubungan kepagawaian 
atau yang menerima pengangkatan berdasarkan surat pengang- 
katan dari salah satu alat perlengkapan negara,

Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 member! kev/enang- 
an Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pu
sat untuk memberi ijin pemutusan hubungan kerja, Dengan
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kewenangan ini timbul permasalahn apakah ijin pemutusan hu
bungan kerja yang diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Per

selisihan Perburuhan Daerah/Pusat itu merupakan ketetapan? 

Untuk membahasnya perlu ditinjau apa yang dimaksud dengan
ketetapan menurut hukum administrasi negara, Menurut Van

t?der Pot ketetapan adalah tindakan hukum yang dilakukan a- 

lat-alat pemerintah, pernyataan kehendak mereka dalam me- 

nyelenggarakan hal khusus dengan maksud mengadakan peruba-
IfOphan dalam lapangan hubungan hukum , Sedangkan menurut

Conner ketetapan adalah:

tindakan pemerintah, dijalankan oleh suatu jabatan pe
merintah, yang dalam suatu hal tertentu secara bersegi 
satu dengan sengaja, meneguhkan suatu hubung&n.hukum 
atau keadaan hukum yang telah ada, atau yang menimbul- 
kan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru 
atau menolaknya.

Dari dua defenisi ketetapan di atas dapat diketemukan ci-
ri-ciri ketetapan sebagai berikut:
1. tindakan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah- 

an;
2. diselenggarakan untuk hal khusus dengan sengaja;

3. mengadakan perubahan hukum atau meneguhkan suatu hubung
an huku.

Ijin pemutusan hubungan kerja merupakan ijin yang 

diberikan alat-alat perintah dalam hal ini Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat yang juga di
selenggarakan dalam hal khusus yaitu dalam lapangan hukum 
perburuhan, Dalam keputusanya Panitia Penyelesaian Perse-
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lisihan Perburuhan Daerah/Pusat akan mengadakan perubahan 
hukum bila permohonan ijin pengusaha untuk memutuskan hu

bungan kerja buruhnya diterima atau dikabulakn, sehingga 
hubungan kerja antara pengusaha dan buruh menjadi putue. 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat 
dalam putusanya dapat meneguhkan suatu hubungan hukum bi
la permohonan ijin pemutusan hubungan kerja pengusaha di- 

tolak atau tidak diterima, sehingga hubungan kerja antara 
pengusaha dengan buruhnya tetap ada atau tidak diputus.

Jadi dengan uraian di atas dapat dikatakan ijin pemutusan . 

hubungan kerja yang diputuskan oleh Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat itu merupakan keteta- 

pan, Pendapat ini dapat diperkuat dengan uraian tentang ke~ 
tetapan menurut hukum administrasi negara yang menyebutkan 
sebagai berikut:

alat-alat negara, yang tugas utamanya melakukan fungsi 
perundangan dan peradilan, jadi termasuk de wetgevende 
en de rechtelijke macht (=kekuasaan legeslatip dan ke- 
kuasaan yudikatip) pun dapat melakukan tindakan-tinda- 
kan dalam lapangan administrasi negara, yang dapat dina- 
makan ketetapan. ^

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat 
melaksanakan fungsi peradilan yaitu menyelesaikan perseli
sihan perburuhan berdasarkan Undang-Undang nomer 22 tahun 
1957 dan memberi ijin pemutusan hubungan kerja yang dida- 
sarkan pada Undang-Undang nomer 12 tahun 196^ sedangkan 
kalau dilihat dari prosedur pembentukanya adalah merupakan 
baaan eksekutip.
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■̂ Itoam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang: Hubungan 
Ker.ia. cet. ketiga, Djambatan, Jakarta, 1980 (selanjutnya 
disingkat Imam Soepomo III) h. 116.

1 /'m50 Pibu Orang Buruh„Sektor Perkayuan Indonesia 
Kena Pemutusan Hubungan Kerja . Merdeka* l k  Januari 1983* 
h. IX.

'Imam Soepomo III, o p . cit.. h, 12^
*1 Q n  11Lebih 600 Buruh Tekstil Dipecat . Kompas. Zk Ju-

ni 1982, h. I.
^Badan Pembinaan Hukum Nasional, o p . cit.. h, 201

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Pndang-Unctanft 
Hukum Perdata. cet. kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1978, h. 370.

21Ibid.
22Djenal Hoesen Koesumahatmadja, Pokok-Pokok Hukum 

Tata Usaha Negara Jilid I. Alumni, Bandung, 1978, h. k?*

2^Ibid.

2,+Ibid., h. h9.
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PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA SEBELUM 
MENDAPATKAN IJIN PENGARUHNYA TERHADAP UPAH BURUH

1 • Akibat Pemutusan Hubungan Ker.ia Tarrpa I.iin P4D

Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 membagi permohonan 

ijin pemutusan hubungan kerja menjadi dua yaitu ijin pemu- 
tusan hubungan kerja perseorangan dan besar-besaran atau 
massal. Pemutusan hubungan kerja perseorangan yaitu pemu
tusan hubungan kerja terhadap seorang buruh atau beberapa 

orang buruh yang kurang dari sepuluh orang buruh. Pemutu

san hubungan kerja di atas harus dimintakan ijin kepada Pa

nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah,
Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dapat dite

rima apabila maksud pengusaha untuk memutuskan hubungan ker
ja buruhnya telah dirundingkan dengan organisasi buruh yang 
bersangkutan atau dengan buruhnya sendiri apabila buruh ti
dak menjadi salah satu organisasi buruh, Tiap permohonan 
ijin pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan mengi- 
si daftar menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomer 
362/67 dalam daftar disebutkan sebagai berikut:

a.nama dan tempat kedudukan perusahaan dan pemohon,
b.nama orang yang bertanggung jawab di permsahaan ter

sebut,
c.nama dari pekerja/pekerja-pekerja yang dimintakan pe
mutusan hubungan kerja,

d.umur dan jumlah keluarga dari pekerja/pekerja-pekerja,
e.berapa jumlah dinas pekerja dari tiap pekerja,
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f.berapa penghasilan terakhir berupa uang dan catu 
dengan cuma-cuma sebulan,

g.alasan-alasan dari pengusaha eecara terperinci untuk 
mengadakan pemutusan hubungan kerja,

h.bukti bahv/a telah diadakan perundingan sebagai dimak- 
sud pada pasal 2 Undang-Undang No, 12 tahun 196^.^

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomer 362/r67 tersebut 
nampak sekali pentingnya peranan perundingan ant.ara organi
sasi buruh atau buruh dengan pengusaha bila pengusaha akan 
rainta ijin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Penyele
saian Perselisihan PerburuhanDaerah. Tetapi tidak semua pe

mutusan hubungan kerja oleh pengusaha harus dimintakan i- 
jin. Ada beberapa pemutusan hubungan kerja yang tidak per- 
lu dimintakan ijin sebagai berikut:

1.pemutusan hubungan kerja yang disetujuhi organisasi 
buruh dari buruh yang bersangkutan,

2.pemutusan hubungan kerja yang telah mendapat perse
tujuan buruh sendiri,

3.pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh 
dalam masa percobaan,
pemutusan hubungan kerja yang diadakan untuk v/aktu 
tertontu, karena hubungan kerja ini putus demi hukum,

5.pemutusan hubungan kerja diputus oleh pengadilan ka
rena alasan penting,
pemutusan hubungan kerja oleh Balai Harta Peningga- 
lan seperti termaksud pada pasal 39 peraturan kepai- 
litan, tidak semata-mata karena pasal 39 kepailitan 
ini tidak ternasuk dicabut oleh undang-undang pemu
tusan, tetapi terutama karena Balai Harta Peningga- 
lan sebagai instansi pemerintah bertindak untuk ke
pentingan para berpiutang dan tidak sewata-mata untuk 
kepentingan majikan si pailit pribadi,

Walaupun sistem hukum perburuhan kita masih memberi kelongga- 
ran pemutusan hubungan kerja seperti di atas tanpa ijin te

tapi dalam prakteknya masih terjadi pemutusan hubungan ker

ja yang seharusnya dengan ijin dilakukan oleh pengusaha 
tanpa ijin pemutusan hubungan kerja. Seperti pemutusan hu-
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bungan kerja yang dilakukan oleh PT Sepatu Bata kepada
27Erwin Solihin pengecer khusus sepatu bata 1. Pemutusan hu

bungan kerja tersebut di atas menurut pasal 10 Undang-Un
dang nomer 12 tahun 1964 adalah batal,

Kenyataanya pengusaha biasanya memutuskan hubungan 

kerja dahulu dengan buruhnya kemudian baru dimintakan ijin 
pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Penyelesaian Per

selisihan Perburuhan Daerah. Dengan kebiasaan yang dilaku

kan oleh pengusaha seperti tersebut di atas maka dapat di- 
katakan pemutusan hubungan kerja tanpa ijin secara materi- 

il tidak batal. Karena kenyataanya pengusaha dapat menga
jukan permohonan ijin terhadap pemutusan hubungan kerja 
yan^ dilakukan secara sepihak tersebut kepada Panitia Penye

lesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Secara formal pemu
tusan hubungan kerja itu batal karena bertentangan dengan
pasal 10 Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 yang menyebut- 

itkan pemutusan hubungan kerja tanpa ijin seperti tersebut
upQ ipada pasal 3 adalah batal , Sedangkan pasal 3 Undang-Un 

dang nomer 12 tahun 1964 sebagai pemutusan hubungan kerja 
perseorangan harus dimintakan ijin kepada Panitia Penyele

saian Perselisihan Perburuhan Daerah dan pemutusan hubung
an kerja besar-besaran atau massal kepada Panitia Penyele

saian Perselisihan Perburuhan Pusat,
Pada pemutusan hubungan kerja tanpa ijin tersebut 

pih;.;k pengusaha dan buruh biasanya sudah dalam keadaan te» 
gang dan buruhpun sudah tidak bekerja lagi. Keadaan ini
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berlangsung selama permohonan ijin pemutusan hubungan ker

ja pengusaha belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
¥

Bila Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ 
Pusat mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan ker

ja, pengusaha dapat diw^jibkan untuk memberi kepada buruh 
yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa, dan ganti ru- 

gi lainya, Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa, dan 
ganti rugi lainya menurut peraturan Menteri Perburuhan no

mer 9 tahun 1964 sebagai berikut:
meurut pasal 1 uang pesangoan besarnta. adalah sedikit- 
dikitnya:
maca-kerja sampai (kurang dari)
satu tahun * 1 bulan upah;
rnasa-kerja satu tahun atau lebih
tetapi kurang dari dua tahun 2 bulan upah;
masa-kerja dua tahun atau lenih
tetapi kurang dari tiga tahun 3 bulan upah;
rnasa-kerja tga tahun atau lebih 4 bulan upah;

jumlah uang jasa seperti ditetapkan pada pasal 2 ada
lah sebagai berikut:
masa-kerja lebih dari lima tahun
tetapi kurang dari 10 tahun 1 bulan upah;
masa-kerja lebih dari 10 tahun
tetapi kurang dari 15 tahun 2 bulan upah;
masa-kerja lebih dari 15 tahun
Hetapi kurang dari 20 tahun 3 bulan upah;
masa-kerja lebih dari 20 tahun
tetapi kurang dari 25 tahun 4 bulan upah;2o
masa-kerja lebih dari 25 tahun 5 bulan upah, 7
Kenyataanya tidak semua pemutusan hubungan kerja 

yang terjadi dan diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Per

selisihan Perburuhan Daerah pihak buruh diberi uang pesang
on sesuai dengan Peraturan Menteri Perburuhan nomer 9 ta
hun 1964 di atas, Seperti pemutusan hubungan kerja oleh 

CV Ijaya terhadap buruhnya yang bernama Asmuntik dalam pu-
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tusanya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dae
rah hanya memberikan uang pesangon dua bulan upah padahal 
buruh telah bekerja selama tiga tahun lebih^.

2. Pengaruh I.iin Pemutusan Hubungan Ker.ia Terhadap Upah,
Buruh

Hubungan perburuhan terjadi apabila antara pengusa

ha dengan buruh mengadakan perjanjian perburuhan, buruh 

menyatakan kesanggupanya untuk bekerja dengan menerima upah 
dan pengusaha menyatakan kesanggupanya untuk mempekerjakan 
buruh dengan membayar upah. Jadi obyek perjanjian perburu

han yaitu kerja dan upah, upah adalah:
suatu penerimaan sebagai imbalan d.̂ ri pengusr.ha kepa
da buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 
atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam ben- 
tuk uang yang ditetapkan menurut perundang-undangan, 
dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja anta
ra pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik un
tuk buruh sendiri maupun keluarganya,

Upah sebagai hak buruh karena telah melakukan atau akan me-
j

lakukan pekerjaan dan merupakan kewajiaban pengusaha untuk 
membayarnya kepada buruh sebagai imbalan pekerjaan atau ja
sa yang telah atau akan dilakukan oleh buruh. Sedangkan ar- 
ti upah bagi buruh untuk membiayai kehidupanya bersama deng
an keluarganya yaitu penghidupan yang layak bagi kemanu6i- 

an. Bagi pengusaha upah biaya produksi yang harus ditekan 
serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak menja

di terlalu tinggi atau agar keuntunganya menjadi lebih be-
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sar. Ella dilihat dari kepentingan buruh dan pengusaha ma- 
ka terdapat kepentingan yang berbeda terhadap upah. Disatu 

pihak pengusaha menghendaki keuntungan yang besar dengan 
jalan menekan upah buruh sekecil mungkin sedangkan dilain 
pihak buruh menghendaki upah yang tinggi agar dapat memenu- 

hi kebutuhan hidupnya.
Sehubungan dengan upah, ijin pemutusan hubungan ker

ja dalam praktek dapat mempengaruhi upah buruh. Pengaruh 
yang dimaksud disini bukan menilai besar kecilnya upah me- 
lainkan pengaruh ijin pemutusan hubungan kerja sebelum di- 
putus terhadap penbayaran upah buruh. Sehingga timbul per-
masalahan bagaimanakah pengaruh ijin pemutusan hubungan, ker-

i
ja terhadap upah buruh dalam prakteknya? Menurut pasal 11

. nUndang-Undang nomer 12 tahun 1964 selama ijin termaksud 
pada pasal 3 belum diberikan dan dalam hal ada permintaan 
banding termaksud pada pasal 8, Panitia Pusat belum merabe- 
rikan keputusanya pengusaha dan buruh harus memenuhi sega- 

lah kewajibanya^ . Jadi selama permohonan ijin pemutusan 
hubungan kerja belum diputus baik buruh maupun pengusaha 

harus tetap mememenuhi kev/ajibanya yaitu buruh tetap beker
ja dan pengusaha tetap membayar upah. Bila dalam suatu pe
rusahaan ada peraturan schorsing atau pembayaran dalam ta- 
hanan maka pengusaha tetap harus membayar upah buruh ber
dasarkan peraturan schorsing atau peraturan selama dalam 

tahan.
Kenyataanya tidak semua pengusaha membayar upah bu-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOIMER 12 TAHUN 1964 
 

DJUMAIN



■ ' 37
ruhnya selama permohonan ijin pemutusan hubungan kerja be- 
lum diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu- 
ruhanDaerah/Pusat, Seperti kasus yang terjadi pada salah 
satu perusahaan di Cerebon yang telah menghukum buruhnya 
dengan mengistirahatkan di ruraah menunggu pemutusan hubung
an kerja dan upah buruh ditahan oleh perusahaan^. Tinda

kan pengusaha tersebut bertentangan dengan pasal 11 Undang- 

Undang nomer 12 tahun 196^. Untuk menghindari tindakan 
pengusaha yang dapat merugikan buruh pada saat menunggu pe

mutusan hubungan kerja, perlu diambil kebijaksanaan oleh 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat 
yaitu pengusaha harus tetap membayar upah buruh selama me
nunggu ijin pemutusan hubungan kerja, sebagi syarat dapat 
diperiksanya permohonan ijin pemutusan hubungan kerja. Ke- 
bijaksanaan di atas perlu dilakukan agar buruh dan pen^u- 
saha tetap memenuhi kewajibanya selama ijin pemutusan hu
bungan kerja belum diputus dan juga mengingat Undang-Un- 
dang nomer 12 tahun 1964 tidak memberi sanksi yang tegas 
terhadap pihak-pihak yang melanggar pasal 11 undang-undang 
tersebut sehingga dalam praktek seringkali terjadi penyim- 
pangan-penyimpangan.

Dengan dibayarnya upah buruh dan bekerjanya buruh 
selama menunggu pemutusan hubungan kerja akan dapat mem- 
perkecil jurang perbedaan hak antara buruh dengan pengusa
ha. Dengan demikian tindakan tersebut dapat membantu tor-

it
ciptanya Hubungan Perburuhan Pancasila. Hubungan Perbu-
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ruhan Pancasila ingin menjerobatani, dengan jalan memperke-
cil perbedaan dan memperbesar persamaan-persamaan sehingga

u'2)ktercapipersetujuan ^ .

p c.
^Imam Soepomo II, 0£J__cit., h. 227 

P 6Imam Soepomo III, op. cit.. h. 126
^  PT Sepatu Bata Digugat Pengecer . Pos Kota. 9 No- 

pember 1.982, h, II.
pQ

Imam Soepomo II, op. cit.f h. 223 
^Imam Soepomo III, op, cit.. h. 135 
°̂V/a\vancara dengan buruh CV Ijaya, 5 Februari 1983.
"ZT 1^ Keputusan Lokakarya Nasional, Peningkatan Operasio- 

nal Hubungan Perburhan Pancasila, Jakarta, 30 Maret-3 April 
19815 h, VI.

■^Imam Soepomo II, op. cit., h. 224
•Z7 n^Judiantoro dan Hartono V/idodo, Sebelum Ada Ijin 

Pemutusan, Upah Buruh Harus Dibayar, Nerdeka. 5 December 
1981, h. VI.

■^Soekarno, Pembaharuan Gcrakan Buruh Di Indonesia 
Dan Hubungan Perburuhan Pancasila, cet. kedua, Alumni, Ban
dung, 1980, h. 79*
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BAB V 
PEMUTUP

1. Kesimrmlan

a. Ternyata tugas dan v/ev/enang Panitia Penyelesaian Perse
lisihan Perburuhan Daerah/Pusat setelah berlskunya Un- 

dang-Undang nomer 12 tahun 1964 menjadi kabur dan dua- 

listis. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Daerah/Pusat disatu pihak mempunyai v/ev/enang memberi i- 
jin pemutusan hubungan kerja dan dilain pihak mempunyai 

tugas di bidang peradilan.
b. Prosedur ijin pemutusan hubungan kerja sukar dilaksanar- 

kan karena memerlukan waktu yang lama dan berlarut-la- 

rut sehingga sering terjadi pemutusan hubungan kerja se
ra sepihak.

c. Pada sidang penyelesaian permohonan ijin pemutusan hu
bungan kerja sukar untuk mendatangkan semua v/akil dari 
pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah yang menjadi anggo- 
ta Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

d. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha seca
ra sepihak, secara meteriil tidak batal tetapi secara 
formal batal sehingga pihak buruhlah yang dirugikan.

♦

e. Masih terdapat pengusaha yang tidak membayar upah buruh

nya dan mempekerjakannya selama menunggu keputusan per- 

mohonan ijin pemutusan hubungan kerja,
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Perlu diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang no

mer 22 tahun 1957 3an Undang-Undang nomer 12 tahun 1964 
sehingga dapat mempertegas kedudukan, tugas, dan wewenang 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburhan Derah/Pusat. 

Agar lebih dapat memberi perasaan kepastian hukum dan 

prosedur ijin pemutusan hubungan kerja yang cepat dan 
murah perlu dibuat sendiri hukum acara penyelesaian per

selisihan perburuhan yang juga berlaku .untuk prosedur 
ijin pemutusan hubungan kerja.
Perlu diadakan penyempurnaan susunan Panitia Penyelesa

ian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat yaitu dengan ca- 
ra mengurangi wakil-wakil buruh, pengusaha, dan pemerin
tah yang menjadi anggota panitia penyelesaian perselisi

han perburuhan,
Memberi sanksi hukum kepada pengusaha yang melakukan

i
pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga tidak 
terjadi lagi pemutusan hubungan kerja tanpa ijin.
Memberi sanksi hukum kepada buruh dan pengusaha apabila 
selama menunggu ijin pemutusan hubungan kerja tidak me- 

menuhi kewajibanya.
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LAMPIRAN
No* 103/4-03/VI/PHK/1980

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURHAN PUSAT 

DI JAKARTA. DALAM PERSQALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

MEMBACA : surat Panitia Penyelesaian Perselisihan Per
buruhan Daerah di Surabaya tanggal 28 Februa- 
ri 1980 No* 222/P-C/1980 beserta lampiran-lam- 
piranya antara lain:
- putusan Panitia Daerah di Surabaya tanggal 
27 Nopember 1979 No. 117/03/1202/P-C/79-12/M;

- surat dari D.P.P. - FBSI Kodya Surabaya tangg- 
al 16 Januari 1980 No. 008/DPC - FBSI/I/1980;

MENIMBANG : bahwa D.P.C, -FBSI Kodya Surabaya yang selan
jutnya disebut Buruh mengajukan banding atas 
mitusan Panitia Daerah di Surabaya tanggal 27 
Nopember 1979 No, 1979 No. 117/03/1202/PrC/ 
79-12/M, mengenai pemutusan hubungan kerja 3 
(tiga) orang buruh yaitu: Sdr* Suwito; Sdr, 
Sunarto dan Sdr, Sukemi dengan Diamond yang se
lanjutnya disebut Pengusaha;

MENIMBANG : bahwa didalam persidangan Panitia Daerah di
Surabaya, Pengusaha telah memberikan keterang- 
an sebagai berikut: 
ttbahwa kami tidak dapat montolerir adanya pe- 
nolakan perintah kerja yang v/ajar yang menja
di hak pengusaha, pemogokan dengan sebag'ainya 
yang mengakibatkan mengganggu kelancaran ja- 
lanya perusahaan cq, kerugian yang-ditinjbul- 
kan karerjya (BW pasal 1603 o sub 6 & 10); 
bahwa buruh telah melakukan pelanggaran ter
hadap Pen, Pers, No. 7 tahun 19633 tentang 
pencegahan pemogokan di-perusahaan; 
bahwa perusahaan telah kehilangan kepercaya- 
an terhadap ketiga orang buruh tersebut, se
hingga sukar sekali untuk dipaksakan diterus 
kanya hubungan kerja (BW pasal 1603 o jo su
rat keputusan Dirjen Perwatan No. 510/DP/1977 
tanggal 28 Mei 1977 tentang kesalahan-kesala- 
han besar yang dilakukan oleh buruh yang da
pat dipakai sebagai alasan untuk pemutusan 
hubungan kerja;
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bahwa pemdirian kami tersebut dengan dasar 
sebag&i berikut:
bahwa pada tanggal 2 Agustus 1979 kami meneri
ma surat dari DPC FBSI Kodya Surabaya No., 17^ 
DPC-FBSI/VIII/1979 tanggal 1 Agustus 1979 
yang isinya menyatakan bahwa pada hari Sabtu 
tanggal 4 Agustu 1979 jam 9*30 akan datang 
di kantor Bengkel Diamond untuk raerundingkan 
masalah T.IL,R, tahun 1979**
bahwa pada tanggal 3 Agustus 1979 kami mengi- 
rimkan j'awaban per surat No. 002/DM-K/1979 
yang menyatakan bahwa kami belum dapat ikut 
merundingkan hal tersebut di atas dengan 
mengingat bahwa:
1. T.H.R. kami berikan dengan perhitungan se- 

dapat mungkin mendekati dengan anjuran Pe
merintah, juga dengan mengingat situasi. 
perekonomian dewasa ini dan kemampuan dari 
Perusahaan kami;

2. mengenai hak cuti akan kami berikan secara 
bertahap dan akan kami atur sehingga tidak 
akan mengganggu kelancaran produksi pada 
perusahaan d.emi untuk menjaga hubungan ba« 
ik kami dengan para lang^anan;

bahwa pada tanggal 4 Agustus 1979 jam 9«00 
Sdr, Koenopratondo (Seketaris DPC-FBSI) da- 
tang juga untuk mengadakan perundingan dan 
kami jelaskan sudah kami jawgb dengan surat;
bahwa setelah kami pertimbangkan, maka tangg
al 6 Agustus 1979, s/d hari Karais tanggal 9 
Agustus 1979 kami sudah berusaha menemuhi 
Sdr, Koesnopratondo dan Sdr. H.M. Damsyiki, 
tetapi tidak berjumpa dan baru pada tangal 
10 Agustus 1979 kami dapat menemuhi Sdr, H.M, 
Darosyiki di rumahnya dan kami memperlihatkan 
rencana daftar pemberian T.H.R. tahun 1979 
dengan perbandingan tahun-tahun yang lalu;

bahwa persoalan tersebut kami diminta supaya 
membicarakan dengan Sdr. Koesnopratondo di 
Kantor DPC-FBSI di Jalan Simpang Dukuh No, 1 
Surabaya dan pada jam 11,00 kami dapat mene
muhi Sdr, Koenopratondo dan kepadanya kami 
menunjukan mengenai rencana daftar pembaya- 
ran T.H.R. dengan kami sertai T.il.R, tahun
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1976; 1977 dan 1978;
bahwa pada waktu itu Sdr, Koesnopratondo me- 
ngatakan baiknya lain tahon dirundingkgn deng
an baik, pada saat itu kami minta agar renca
na tersebut diparaf, tetapi ia tidak mau dan 
akan memanggil dulu Pengurus SBAMP FBSI basi 
Diamond (Sdr, Sukemi); j •
bahv/a pada tanggal 11 Agustus 1979.kami mene
rima telpon dari Sdr, Koenopratondo yang me- 
ngatakan karai tidak membagi THR dahulu, ka
rena diracakan kurang adil, adil padahal itu 
kami sudah mengumumkan kepada karyawan bah
wa THR tahun 1979 akan dibagikan tanggal 13 
Agustus 1979;
bahwa didalam pembicaraan lewat telepon ter
sebut Sdr. Koesnopratondo mengatkan jangan 
memaksa karyawan untuk menrimanya, nanti ka- 
lau ada heboh, jangan menyalakan saya (Koes
nopratondo) ;

bahv/a pada tanggal 18 Agustus 1979 rekan ka
mi Sdr. Tjayono mengulurkan tangan untuk me- 
ngajak Sdr, Sukemi merundingkan hal T.H.R, 
dengan menav/arkan tambahan rata-rata Rp 1.500.- 
tetapi ditolak oleh °dr. Sukemi, kemudian 
diputuskan akan dirundingkan lagi pada hari 
Senen tanggal 20 Agustus 1979;.
bahwa hari Senen tanggal 20 Agustus 1979 ®u- 
ruh-buruh raasuk sebgaimana mestinya, tetapi 
tidak mau bekerja dan kami inemanggil Sdr.
Sukemi sebagai pengurus dan kami memperoleh 
jawaban bahwa Buruh-buruh menunggu berita 
dari Sdr, Tjayono yang menurut mereka akan 
memutuskan TIIR pada tang.,al 20 Agustus 1979 
jam 8.00;
bahwa kami rnenjeleskan boleh menunggu teta
pi harus bekerja, oleh Sdr, Suwito seorang 
karyawan dengan lantang menjawab, kalau Pak 
Yono menganggap mogok terserah, sebab kani 
tidak mogok, hanya menunggu, dan kami menga- 
takan tindakan demikian namnya mogok duduk 
yang dilarang oleh Undang-undang;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas 
pendirian terakhir kami tetap, kepada Pani
tia Daerah Surabaya agar mengidzinkan Pengu-
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MENIMBANG

saha untuk memutuskan ftubungan kerja dengan 
ketiga orang buruhnya;

: bahwa kami di-dalam persidangan Panitia di Su
rabaya Buruh memberikan keterangan sebagai be- 
rikut: 
i t bahwa sejak diputuskan hubungan kerja ke-em-
pat Pengurus Basis pada tanggal 2 k .Oktober 
1978 secara praktis fungsi serikat buruh Ba
sis Perbengkelan Diamond tidak berjalan se
bagai mana mestinya dan sejak saat tersebut 
hanya tinggal seorang anggota Pengurus seba
gai Bendahara yaitu Sdr, Sukemi;
bahwa sejak itu pula keadaan Buruh-buruh da
lam perusahaan senantiasa diliputi oleh rasa 
gelisah dan tidak tentram lahir bathin;
bahwa sikap Pengusaha yang tidak mau bermu- 
syawarah/berunding dalam hal-hal yang menyang- 
kut permasalahan Buruh adalah membuat keresa- 
han perasaan/pikiran Buruh, sebagai contoh 
bukti bahwa pada tanggal k Agustus 1979 kami 
ajak Pengusaha untuk mengadakan perundingan 
masalah THR namun Pengusaha tidak bersedia 
berunding;
bahwa akibat sikap Pengusaha yang tidak mau/  
tidak bersedia berunding inilah maka meledak 
lah secara spontanitas pada tanggal 22 Agus- 
tus 1979 bertekad ingin mendapat jawaban dari 
Pengusaha dengan menunggu Pengusaha tanpa me
lakukan pekerjaan;
bahwa dalam keadaan demikain Pengusaha tetap 
bersitegang tidak hendak mengadakan perundi- 
ngan dengan pihak kami, malah dalam saat itu 
Pengusaha datang dengan menyodorkan keputu- 
sanya secara sepihak masalah THR tahun 1979;
bahwa dari titik tolak akibat ini maka deng
an kehadiran kami DPC/PBSI, maka beberapa 
orang Buruh yang kami minta ikfct serta men- 
dampingi kami dalam meja perundingan yaitu 
Sdr* Sukemi dengan kawan-kawanya dan saat itu 
banyak Buruh lain yang ingin mengikuti ja- 
lanya perundingan tersebut;
bahv/a dalam perundingan tersebut juga dihadi- 
ri pula oloh Kodim 0803 maupun oleh DANPESTA
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MENIMBANG

1-02 dan Kantor Ditjen Perv/atan Surabaya dan 
telah tercapai persetujuan bersama sebagai 
terlampir;
bahwa dengan tercapai/ditanda tangani perse
tujuan bersama ini, maka kami anggap persoa- 
lan tersebut telah selesai dan suasana raen- 
jadi tenang kembali, dan timbulnya keresahan 
di atas sebenarnya disebabkan oleh sikap?da
ri Pengusaha sendiri;
bahwa ternyata setelah ditanda tangani per
setujuan bersama tersebut, Pengusaha menga
jukan permohonan idzin pemutusan hubungan ker
ja atas diri ketiga orang buruh tersebut 
dengan mengemukakan alasan bahwa Sdr. Sukemi 
dengan kav/an-kawanya telah menimbulkan/mem- 
buat kacau dalam perusahaan;
bahv/a tindakan pengusaha tersebut merupakan 
tindakan balas dendam dengan alasan yang dia- 
da-adakan serta dihubung-hubungkan;
bahwa berdasarkan penjelesan-penjelasan dan 
uraian-uraian tersebut di atas maka kami se
bagai pihak Buruh berpendapat dan berpendi- 
rian sebagai berikut;
bahv/a kami mohon Panitia Daerah Surabaya agar 
menolak permohonan Diamond Karoseri yang, akan 
memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Sukemi 
Sdr. Sunarto dan Sdr. Suwito;
Mohon kepada Panitia Daerah Surabaya agar me- 
wajibkan kepada Pengusaha untuk membayar ke- 
kurangan upah Buruh sebesar 50% kepada keti
ga Buruh tersebut sev/aktu di-rumahnya sejak 
tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 Oktober 
1979;

: bahv/a atas persoalan tersebut Panitia Daerah 
Surabaya telah memutuskan sebagai berikut;
" I. Memberikan idzin kepada Pengusaha untuk 

memutuskan hubungan kerja dengan ketiga 
orang Buruhnya masing-masing bernama Sdr, 
Sunarto; Sdr. Suwito dan Sdr. Sukemi ter- 
hitung mulai akhir Nopember 1979;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk memba- 
yarkan kepada:
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MENIMBANG

Sdr. SUNARTO:

a, Uang pesangon sesuai P . M . P .  No, 9 ta
hun 1964 sebesar 4 bulan upah = ^ X 4 
X Rp 41250.- = Rp 67.200.- ;

b, Upah selama tidak dipekerjakan s/d 
akhir Nopember 1979 sebesar 50% ;

c, Penggantian untuk pengobatan dan pe- 
rav/atan yang ditetapkan sebesar 5% da
ri upah berupe uang ;

Sdr. 5UWT0:

a, Uang pesangon sesuai P.M.P. No. 9 ta
hun 1964 sebesar 4 bulan upah 4 ^ 4
X Rp 5.000.- = Rp 80.000.- ;

b, Uang jasa sesuai P.M.P. No, 9 tahun 
1964 1 X 4 X Rp 5 .0 0 0.- = Rp 2 0.0 0 0.- ;

c, Upah selama tidak dipekerjakan g/d 
akhir Nopember 1979 sebesar 50# ;

d, Penggantian untuk pengobatan dan pe- 
rav/atan yang ditetapkan sebesar 50% 
dari upah berupa uang ;

III. Keputusan ini mengiftat baik Buruh 
maupun pengusaha ;

: bahv/a putusan Panitis Daerah tersebut didasar
kan atas pertimbangan sebagai berikut;
bahwa Pengusaha Bengkel Diamond Karoseri menga- 
jukan permohonan idzin pemutusan hubungan ker
ja atas diri Sdr. Suwito; Sdr, Sunarto dan Sdr. 
Sukemi dengan mengemukakan alasan bahwa Buruh 
telah menolak perintah kerja yang layak dan 
telah melakukan pemogokan;
bahv/a permohonan idzin pemutusan hubungan ker
ja mana beserta alasan-alasanya ditolak oleh 
Buruh dengan mengemukakan pembelaanya bahwa 
alasan Pengusaha dalam mengajukan permohonan i- 
dzin pemutusan hubungan kerja tersebut adalah 
alasan yang diada-adakan serta dihubung-hubung- 
kan belaka;
bahv/a dalam menjawab pertanyaan dari salah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH IJIN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOIMER 12 TAHUN 1964 
 

DJUMAIN



MENIMBANG

seorang anggota Panitia Daerah'Surabaya, Pe
ngusaha menjelaekan bahwa sebab-sebabnya ter
jadi pemogokan tersebut karena masalah tun- 
jangan Hari Raya;
bahwa dalam penyelesaian tuntutan T.H.R. ter
sebut, Pengusaha sudah menganjurkan supaya 
Buruh-buruh bekerja terus jangan karena ada 
tuntutan tersebut tidak mau bekerja, namun 
Burh tetap melakukan aksi tidak mau beker*ja;

bahwa besarnya T.H.R. selama ini ditentukan 
langsung oleh Pengusaha tanpa merundingkan 
dengan Serikat Buruh dan besarnya setengah 
bulan gajih;
bahv/a kemungkinan T.H.R. tahun 1979 Pengusa
ha menaikanya sesuai kemampuan perusahaan 
dan didasarkan atas prestasi kerja dan hal 
tersebut sudah dirundingkan dengan Serikat 
Buruh, namun tetap ditolaknya;
bahv/a tindakan ^uruh dalam mengajukan tuntu
tan T.H.R. disertai dengan tindakan pemogo
kan adalah tidak dapat dibenarkan karena ti
dak nrelalui prosedur sebagaimana yang ter- 
cantum dalam pasal ayat ( ) Undang-undang 
No. 22 tahun 1957;
bahv,fa Buruh dalam mcnjnwab pertanyaan yang 
diajukan oleh anggota Panitia Daerah Suraba
ya menjelaskan bahwa mereka memang betul di- 
perintah oleh Pengusaha bekerja terus, namun 
tetap menunggu dsn tidak mau bekerja;
bahv/a selanjutnya Panitia Daerah berpendapat 
maka jelaslah bahwa Buruh-buruh telah nyata- 
nyata melakukan pula kesalahan yaitu menolak 
perintah yang layak dari Pengusaha;
bahv/a berdasarkan hal-hal tersebut di atas 
Panitia ^aerah Surabaya berpendapat bahwa 
tidak melihat bahwa suatu kesalahan yang di- 
anggap sebagai kesalahan besar yang dilakukan 
oleh ^uruh dan permohonan idzin pemutusan hu
bungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha su
dah cukup beralasan, maka Panitia Daerah Su
rabaya selanjutnya menetapkan keputusanya se
bagai tercantum pada amar keputusan ini;

: bahwa atas putusan Panitia Daerah, tersebut
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MENIMBANG

MERGINGAT

^uruh mengajukan banding tanpa mengemukakan 
keterangan tambahan;

; bahv/a Panitia Pusat berpendapat sebagai beri
kut: 
i t bahv/a permohonan banding yang diajukan oleh 
buruh masih dalam tenggang waktu 14 hari me
nurut keterangan Undang-undang, oleh karena 
mana permohonan banding dapat di-proses;
bahv/a dalam permohonan banding tersebut Bu
ruh tidak mengemukakan keterangan tambahan;
bahv/a Panitia Pusat telah mempelajari serta 
mengadakan penelitihan secara seksama ter
hadap berkas persoalan pemutusan hubungan 
kerja antara Pengusaha dan buruh berdasar
kan surat-surat yang telah dlserahkan oleh 
Panitia Daerah;
bahv/a berdasarkan penelitihan tersebut di 
atas Panitia Pusat tidak menemukan hal-hal 
baru unruk dapat merobah putusan Panitia 
Daerah dan Panitia Pusat pada dasarnya dapat 
menerima putusan Panitia aerah beserta per- 
timbanganya;
bahwa oleh karena itu Panitia Pusat perlu 
memperkuat putusan Panitia Daerah tersebut 
dalam amar,putusan di-bawah ini:

: Undang-undang No. 12 tahun 1964;
M E M U T U S K A N  ;

i tMemperkuat putusan Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan •‘‘aerah di Surabaya 
tanggal 2? Nopfimber 1979 No. 117/03/1202/ 
P-C/1979-12/M

Demikian diputuskan oleh Panitia Pe
nyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat 
di Jakarta dalam sidangnya pada tanggal
13 Mei 1980, putsan mana kemudian ditanda 
tangani oleh Ketua dan Panitera.
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Panitera
ttd

(Suko Mulyono SH)
K e t u a

ttd
(R* Subiyakto)

Untuk salinan yang sama bunyinya, 
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

PERBURUHAN PUSAT 
Panitera

( SUKO MULYONO SH )
NIP I6OOI5619

Disalin sesuai dengan aslinya
t t d

( D .i u m a i n )
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