
,
,01 

SKRIPSI 


IRENA CHRISTIANI DEWI 


REFlEKSI POLITIK HUKUM PERBURUHAN INDONESIA 

MELAlUI IMPlEMENTASI KEPMENAKER NO. 150/2000 


(Tlnjauan Yurldis terhadap penyimpangan esensi UU No. 12/1984 

tentang PHK di Perusahaan Swasta) 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 


2001 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REFlEKSI POLITIK HUKUM PERBURUHAN... IRENA CHRISTIANI DEWI



REFLEKSI POLITIK BUKUM PERBURUHAN INDONESIA 
MELALUI IMPLEMENTASI KEPMENAKER NO. 15012800 

(Tinjauan Yuriclis terhaclap Penybapanpn Esensi UU No. 1211964 
tent...PHI{ eli Perusahaan Swut.) 

SKRIPSI 


DlAJUKAN SEBAGAI PENUUSAN AKHIR 


UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MERAIH 


OELAR SARJANA DAL.AM 8IDANG ILMU HUKUM 


Dosen Pembimbing. 

c-

Lanny RandI, 8.B., M.Hum. 
NIP. 131878388 

Penyusun, 

v J 

~ 
r' 


Irena Christiani Dewi 

NIM. 039814640 


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 


2001 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REFlEKSI POLITIK HUKUM PERBURUHAN... IRENA CHRISTIANI DEWI



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di had.pan Panitia Penguji 


Pada hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 1001 


Panid.P~iSkripsi: 

Ketua : R..lndiarsoro. S.lL 

Angota : 1. Lamty RImIL S.H., M.Hum. 

2. lL M.cbsoa AI. s.D., M.s, 

3. Dr. Marteen L. Souhoka, 8.lL, M.s. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REFlEKSI POLITIK HUKUM PERBURUHAN... IRENA CHRISTIANI DEWI



BABV 


PENUTUP 


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir penulisan 

skripsi ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut : 

1. 	 Kesimpulan: 

1. 	Suatu kontribusi atau peran serta yang aktif bagi kaum buruh dalam politik 

hukum perburuhan Indonesia merupakan cita-cita yang ingin dicapai sehingga 

impian akan wujud hukum responsifyang lebih nyata untuk mencapai keadilan 

yang substansif bisa terealisasikan. Tapi, kenyataannya, hal itu belum bisa 

diwujudkan, karena peraturan-peraturan yang mengatur tentang perburuhan 

masih tetap menekan kaum buruh sehingga kontribusi buruh masih belwn 

dapat terealisasi dengan maksimal dalam politik hukum perburuhan Indonesia 

yang masih mencerminkan kondisi yang tidak berbeda jauh dengan kondisi 

sebelumnya. Buktinya, Kepmenaker No. 150 12000 yang dipeIjuangkan buruh 

masih tetap menyimpang dari UU No. 12/1964, dan memiliki substansi yang 

tidak sepenuhnya menguntungkan buruh, sehingga meski buruh berhasil 

mendesak pemerintah untuk mengembalikan Kepmenaker No. 150 1 2000, 

kemenangan yang sebenarnya masih belum tercapai karena hukum otonom 

tetap mengandWlg potensi represif yang melembagakan pertentangan kelas, 

dan tak acuh terhadap kepentingan rakyat mayoritas. Kepentingan politik 

membuat peran buruh tersingkir bahkan menjadi kambing hitam dalam segala 

persoalan perburuhan. 

72 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI REFlEKSI POLITIK HUKUM PERBURUHAN... IRENA CHRISTIANI DEWI



73 

2. 	Berarti melalui pengajuan substansi pasal yang menyimpang dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang menyimpangi esensi Undang-undang 12/1964 ialah: 

1. 	 Pasal 2 Kepmenaker No. 1501 2000 ( Pengecualian Izin PHK ) 

2. 	 Pasal 8 Kepmenaker No. 150 1 2000 ( Pengecualian Pengusaha Dapat 

Memberikan Peringatan Terakbir ) 

3. 	 Pasal15 Kepmenaker No. 150/2000 ( Hak Mogok) 

4. 	 Pasal16 Kepmenaker No. 150/2000 ( Skorsing) 

5. Pasal18 Kepmenaker No. 150/2000 (Kesalahan Berat) 

Pasal-pasal tersebut dikatakan menyimpang karena jiwanya seolah-olah 

semakin mempermudah dilakukannya PHK oleh pengusaha terhadap buruh, 

padahal menurut esensi yang tertulis dalam penjelasan umum UU No. 12 1 

1964, "sedapat mungkin PHK barus dicegab dengan segala daya upaya". 

3. Dengan adanya contoh kasus empiris pada bab IV mengenai Kasus Skorsing 

yang menyimpangi Undang-undang No. 12 11%4 melalui instrumen hukum 

Kepmenaker No. 150 1 2000 dapat disimpulkan bahwa pengusaha dan 

pemerintah masih belum memiliki mental responsif, tapi masih represif dengan 

kondisi perburuhan di Indonesia. 

2. 	 Saran: 

1. 	Pemerintah hams segera mengeluarkan kebijakan nasional untuk menetapkan 

suatu norma hukum operasional dalam bidang Pemutusan Hubungan Kerja dan 

-
Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja, dan Ganti Kerugian 

di Perusahaan, karena kebijakan tersebut akan menghentikan tindakan PHK 
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massal akibat krisis moneter yang umumnya dilakukan secara illegal Perlu 

diterapkan pula peraturan yang menekankan pada pemberian ijin PHK secara 

ketat dan selektif 

2. 	Masalah perburuhan seharusnya tidak dititikberatkan hanya pada pennasalahan 

nominal rupiah saja, tetapi lebib pada perlindungan terlladap buruh dan posisi 

buruh yang sebagai aset perusahaan, sehingga buruh tidak ditempatkan sebagai 

"bahan bakar" lokomotif pembangunan ekonomi, tetapi menjadi sasaran dan 

subyek pembangunan itu sendiri. Maka tindakan peningkatan hak-hak politik 

dan kesejahteraan buruh hams diprioritaskan. 

3. Penting juga untuk melibatkan kaum buruh dalam pembuatan suatu peraturan 

perburuhan, sebab buruhlah yang akan kena dampak paling besar dan 

peraturan tersebut. Dalam konteks reformasi politik hukum perburuhan, kita 

harus mengembalikan posisi hukum perburuhan yang melindungi dan berpihak 

pada kepentingan buruh, bukannya para penanam modal dan pengusaha saja. 

4. 	Perlunya dialog yang lebib terbuka dalam menyusun kebijakan, harusnya 

menjadi agenda penting bagi pemerintah. Dialog ini akan memberi peluang 

yang sarna besamya kepada para pengusaha, pemerintah dan buruh untuk 

menyusun kepmenaker baru yang substansinya lebib sesuai dengan esensi UU 

No. 12 / 1964, sehingga dibarapkan akan ada titik temu antara buruh dengan 

pengusaha untuk meningkatkan investasi. 
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