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BAB IV 

PBNUTUP 

1. KesUnpuJan 

1. 	 Kedudukan hukum pekerja dalam kepemilikan saham perusahaan yaitu pekeJja 

mempWlyai kedudukan yang sama dengan pemegang saham yang lain yang 

berarti memp~nyai hale suara, meskipWl. dalam kepemilikan saham tersebut 

seba.gai pemegang saham minoritas. Sehingga dengan kedudukan yang sarna 

tersebut dapat menciptakan suatu kebersamaan antara pekerja dengan pengusaha 

untuk memperoleh keuntungan bersama serta Wltuk melindWlgi hak-hak dari 

pekerja yang seringkali dalam posisi yang tidak menguntungkan yang 

dikarenakan kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha atau perusahaan. 

2. 	 Jaminan hukum bagi para pekerja dalam program pemilikan saham melalui 

kopel118i karyawan yaitu .{llelalui RUPS kopel118i karyawan selaku pemegang 

saham perusahaan dapat memberi pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan 

jalannya perusahaan didalam upaya untuk memperjuangkan perlindungan upah 

serta. peniogkatan kesejahteraan pekeJja 

2. Saran 

Program pemilikan saham oleh koperasi karyawan sebagaimana yang telah 

dihimbau pOOa waktu itu, dalam praktek belum dilaksanakan sepenuhnya oleh 

pengusaha Padahal melalui program tersebut hubungan industrial Pancasila yang 
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serasi aotara pengusaha denga pekerja akan teIWUjud, oleh karena dalam diri pekerja 

akan tumbuh sense of belonging terhadap perusahaan dan den,gan demikian 

meninglaitkan kegairahan keIja pada perusahaan yang bersangkutan. Maka dari ito 

kesadaran pribadi pen,gusaha dalam hal ini sangat perla 

Selain itu dengan dimilikinya saham perusahaan oleh koperasi karyawan 

maka koperasi karyawan dapat pula menentukan kebijaksanaall perusahaan 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu menentukan sistem 

pengupahan sesuai dengan keberhasi1an perusahaan dan peningkatan kesejahteraan 

pekerja melalui fasilitas kesejahteraan yang disediakan oleh pihak perusahaan. 

Namun didalam mewujudkan hal tersebut maka dalam hal ini pihak pekerja di 

harapkan lebih bersifat dewasa dan mawas diri, tidak sewenang-wenang dan dapat 

membatasi diri demi kepentingan semua pihak yang terkait , 
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