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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. 	 Bahwa pada dasarnya mogok kerja tidak dapat dijadikan alasan bagi pengusaha 

untuk melakukakan pemutusan hubungn kerja, karena seperti kita ketahui 

bersama bahwa mogok kerja merupakan hak asasi bagi pekeIja / buruh. Walaupun 

mogok kerja dikatakan sebagai hak asasi setiap pekerja, namun penggunaan hak 

mogok kerja ini tetap dibatasi. Memang dalam suatu pemogokan sudah dapat 

dipastikan akan mengakibatkan terganggunya ketertiban umwn dan proses 

produksi (modal) perusahaan, yang mana hal itu memang merupakan tujuan 

pemogokan, yaitu untuk memaksa pengusaha memenuhi tuntutan pemogokan. 

Kea{laan inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi pengusaha untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja massal, yaitu bahwa tindakan para pekerja / buruh 

yang melakukan mogok kerja itu dianggap telah melanggar disiplin dan para 

buruh tidak memenuhi kewajiban. Padahal kalau diteliti Iebm lanjut, sebenarnya 

pekerja tidak ingin melakukan aksi mogok kerja, kalau tidak betul-betul terpaksa, 

sebab dalam praktek pengusaha sering bertindak sewenang-wenang. Jadi disini 

sebenamya kesaJahan tidak hanya terletak pada buruh / pekerja yang melakukan 

aksi mogok, melainkan juga pada pmak pengusaha yang sering bersikap 

sewenaJlg-wenang. 
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Walaup1.m secara intemasional mogok sudah dianggap sebagai bagian dari hak 

asasi manusia (tercantum dalam Pasal '9 DEKLARASI UNIVERSAL HAK 

ASASI MANUSIA yang menyatak:an : "Setiap orang berhak alas kebebasan 

berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini meeakup kebebasan untuk 

berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi, dan untuk 

meneari, menerima dan meyampaikan informasi dan huah pikiran me/a/u; media 

apa saja dan tanpa memandang balas-balas wi/ayah ".) Yang mana Indonesia 

sendiripun telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM melalui pembentukan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahtm 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA, 

khususnya daIam Pasal 25 yang menyatakan : "Setiap orang berhak untuk 

menyampaikan pendapal dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ", namtm di Indonesia mogok 

kerja yang memang seeara hukum sudah diakui keberadaannya sebagai hak 

masing-masing dari pekerja namun dalam prakteknya hak terse but hampir tidak 

mungkin dijalankan. 

b. 	 Mogok ketja terjadi karena adanya kOllflik antara pengusaba dan peketja . Konflik 

ini sering disebut dengan perselisihan perburuhan. Oleh karena itu cara yang 

terbaik yang diberikan oleh undang-1.mdang l.mtuk menyelesaikan perselisihan 

perblU'tlhan ini adalah pertama-tama dengan jalan musyawarah mufakat dan kalau 

menemui jaJan blmtu maka barn diusahakan penyeJesaiannya oleh Badan 

Penyelesaian Perselisiban Perburuhan. Dan seandainya pemogokan terpaksa 

dilakukan bendaknya mogok ketja yang diakui sebagai hak pekerja yang 
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pengl:,runaannya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan 

mengenai tata cara pemogokan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 22 

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburunan. Hal ini semata-mata 

adalah untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Dan dengan adanya tata cara 

atau prosedur pemogokan / mogok kerja yang telall diattlr dalam peraturan 

perundangan, diharapkan mogok kerja sebagai bentuk hak pekerja tidak dijadikan 

oleh pekerja sebagai alat yang semata-mata hanya untuk menekan pengusaha 

dalam memenuhi keinginannya dan sebaliknya pengusaha tidak menjadikan 

mogok kerja sebagai alasan tmtuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal 

terhadap pekerja I buruh. 

Disamping itu berdasarkan Pasa! 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang 

Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta yang menyebutkan 

"pengusaha harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan 

kerja", maka hal ini berarti pemerintah sangat mengharapkan kepada para 

pengusaha agar mereka selalu berdaya upaya untuk tidak melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap para pekerjanya. Dan jika pemutusan hubungan keIja 

tidak dapat dihindarkan, maka hendaknya Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan 

melalui prosedur yang telah ditentukan, seperti prosedur Pemutusan Hubungan 

Kcrja massal yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP· 

150/MEN/2000 tentang Penyelesaian pemutusan Hubtmgan KeJja Dan Penetapan 

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa KeIja Dan Ganti Kerugian Di 

Perusahaan, khususnya dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. 
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Mengingat da]arn hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pihak pekerjalah yang 

paling banyak dirugikan, maka dalarn rangka penegakan rasa keadilan, 

pemerintah memberikan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum 

tersebut antara lain berupa penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja dan ganti kerugian bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 

massal. Mengenai hal ini telah diatur dalarn Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 

KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian pemutusan Hubungan Kerja Dan 

Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian 

Di Perusahaan, khusunya dalarn pasal22, pasa123 dan pasal24. 

2. 	 SarDD 

a. 	 Kendati hak mogok peketja diakui (pasal 74 Undang-Undang nomor 2S tahun 

1997 Tentang Ketenagaketjaan) tetapi dalam prakteknya hak tersebut hampir 

tidak mungkin dapat dijalankan ,misalnya saja Pasal 76 Undang-Undang nomor 

25 tabun 1997 yang menyebutkan babwa mogok kerja dibatasi hanya ditingkat 

perusahaan. Ketentuan ini boleh jadi ditujukan untuk mengerem kecenderungan 

pemogokan massal atau demonstrasi buruh yang dalam tahun-tahun belakangan 

ini semakin meningkat meluas. Tetapi harus disadari bahwa kecenderungan 

tersebut disebabkan oleh tidak berftmgsinya Jembaga-lembaga industrial resmi 

dalarn membela dan menyuarakan kepentingan buruh, sehingga buruh mencari 

jalan altematif. Selama substansi masalah tersebut tidak diselesaikan, maka 

restriksi-restriksi semacarn itu tidak akan marnpu mengerem kecenderungan 
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pemogokan massal. Ketentuan undang-twdang ini ternyata mengharnbat hak 

pekerja untuk melakukan mogok kerja dan menyatakan pendapatnya. Oleh 

karena itulah hendaknya perlu dibuat ketentuan I peraturan yang lebih menjamin 

hak mogok sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan 

berorganisasi merupakan kekuatan tawar bumh didepan pengusaha maupun 

pemerintah. Karena seperti kita ketahui hampir dalam segala hal bunIh 

mempunyai posisi yang lemah dibandingkan dengan pengusaha. 

b. 	 Ketentuan mengenai kriteria pelarangan pemutusan hubungan kerja temyata 

tetap memberikan peluang pemilik modal untuk melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerjanya yang melakukan pemogokan liar. Prosedur 

pemogokan dan perijinannya tidak memungkinkan pekerja melakukan mogok 

kerja sebagai bentuk dan alat penekan terhadap pengusaha maupun pemerintah. 

Dengan adanya pengaturan seperti inl, dimasa depan buruh akan mudah 

kehj)angan peketjaan, bukan saja karena prosedur pemutusan hubungan kerja 

yang semakin dipermudah, tetapi juga karena tidak ada lembaga perselisihan 

yang akan membela kaum buruh / pekerja. Hal ini disebabkan karena lembaga

lembaga perselisihan industrial dibawah kontrol pemerintah. Sebab 

pemerintahlah yang menentukan persyaratan dan tata cara penunjukan arbiter 

(pasal 65 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997) dan cara yang sarna berIaku 

untuk pengangkatall mediator (pasal 70 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997). 

Ketentuan tersebut tentu saja akan merugikan buruh karena tidak adanya 

independensi Iembaga arbitrasi dan mediasi, sehngga tidak akan efektif 
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membela kepentingan bruruh, tetapi lebih condong membela kepentingan 

pengusaha, seperti halnya P4P dan P4D. Dengan begitu lembaga ini tidak akan 

fungsional karena tidak akan dipercaya oleh kaum buruh I pekerja. Oleh karena 

itulah hendaknya dibuat suatu aturan yang didalamnya memuat prosedur 

mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya Pemutusan Hubungan Kerja 

massal yang lebih baik dalam arti prosedur terse but harns benar-benar 

memberikan keadilan, kbususnya bagi pekerja. Sehingga dengan begitu 

pengusaha tidak seenaknya saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, selain 

itu perlu dibentuk suatu panitia atau lembaga arbitrasi dan mediasi yang 

independen , dalam arti bebas dan cam pur tangan pemenntah, karena seperti 

yang sudah dijeJaskan sebelumnya bahwa pemerintah lebih condong kepada 

pengusaha daripada kepada pekerja yang nyata-nyata sebagai pihak yang lemah. 

c. 	 Kalau bisa penggunaan hak mogok harns merupakan upaya terakhir yang 

ditempuh, dalam arti bahwa kalau bisa mogok kerja dihindari, karena mogok 

kerja menimbulkan berbagai kerugian baik seeara ekonomi karena hilangnya 

waktu kerja produktif maupun kerugian sosial karena terganggunya hubungan 

baik antara pekerja dan pimpinan perusahaan. 
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