
B A B  T

KBSItfHJIAN BAIT SARAH

Darl eogals ape yeng telah aaya uroikan <31 dalam 

bob-bob dliaukB maka kln l aaapailah cay a pada kealmpulati 

dan ooran-earan*

Adapun keaimpulan yang dapst aaya ta rik  darl u ra l-  

an-uraian dlatae adalah abb t

1* Bahwa hukum perburuhan pada trautonya, dan mengenai 

pemutuaan hubungan kerja khusuanya yang klnl d i -  

perldkukan di Xndoneaia adalah merupakan *

-  peninggalan atau alea darl perundang-undengan 

caftan penja jahan Hindla Belanda dahulu, yang 

tetdapat dalam B*ff.f K.CMI.D., dan Begeling on t- 

slagredht voor bepaolde n iet Eroupeae Arbeldera 

8. 1941 Oo.396,

-  peraturan perundeng-undangan yang dlbuat aete- 

lah kita merdeka hanyalah melengkepi atau tnero- 

beh peraturan perundang-undengan yong lama.

-  peraturan perundang-undan£an in i  merupakan hu- 

kua p o a lt le f  dl Xndoneaia, aepanjang tldak bar- 

tentangan dengan carta bat negara Republik Indo- 

neala sebagai aklbat darl peraturan porallhan 

paaal I I  U.U.D, 1945.
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2* Bahvra maaalah pamutuaan hubungan kerja adalah me

rupakan maaalah yang eartf.at panting dan p e lik  da

r i  oefcian banyak maaalah-maaalah perburuhan, ka

rena In i menyangkut naolb buruh beserta segenap 

keluarganya•

3* ®ahwe aebagai akibat pooutuoon hubungan kerja ee- 

cara aepihak oleh  majikan terhadap buruh-buruhnya

tlmbullah bermacaa-oacam maaalah antara la in  p e -
i

ngangguran, kegoncengan naayarakat dan sebagalnya* 

Tetapi maaalah yang aangat penting ia loh  p ereoa l- 

an ganti rugi bagi buruh yang diputuaken hubungan 

kerjanya itu*

4* Bahwa pada umunnya» para buruh b ila  tertimpa maaa- 

Xah pemutuaan hubungan kerja aecara eewenang-we~ 

nangff tldak tahu kemana harua raengadukan peraoal- 

annya atau naoibnya*

3* Bahtfa pemerintah memberlkan perilndungan dengan 

jalan mengadakan lembaga perisinan yaitu  ftsnltys 

Penyeleaalan Peraeliaihan Perburuhan d l puaat dan 

d l daerah (P*4*P« dan P«4*3»),

6* Bahwa fungal daripada panltya penyeleaalan perae

lia ihan  perburuhan in i  adalah menjalankan pero-

d ilpn  dlbldang perburuhan dan mempunyai keputuaan 

yang menglkat*
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Saran-garaa.

Bertunpu pada keairapulan-keairapulan teraebut d i -  

ataa maka d ia in i aaya aampaikan earan-earan aebagai ba r- 

lkut s

1. Mengingat akan pembangunan dinagora kita yang ae - 

tnakin peaat dleegala bidang a . i .  * in d u atri, p er- 

tanian dan aebagalnya yang banyak mempergunakaa 

tern$6 karja (man power) aebagai aalah aatu fa k - 

to r  yang terpenting didalam proaea produkei* maka 

bongat dlperlukan atau mutlak dlperlukan adanya 

peraturan porundang-undangan perburuhan yang balk , 

untuk nenjamin ketertiban dan keamanan aehlngga 

ueaba pembangunan dapat mencapol tujuan maayarakat 

a d ll  dan makmur#

Olah karenanya aangat dlperlukan adanya auatu ko- 

d lfik a a i dan unlflkaai dllapangan hukum perburuh

an yang lengkap dan tuntaa yang dapat memberikan 

adanya jaminan kepaatlan hukum.

Sanaa in i adalah untuk menborikan adanya auatu 

keaelabangan antara perkenbangan ekonomi dan tek - 

nologi dengan perkeabangsn hukum perburuhan*

2. Mengin^at, batara maaalah pemutuaan hubungan kerja 

adalah merupakan maaalah yang aangat pentlng, 

yan^ menyanglrut naeib buruh/hldup buruh beraama 

keluarganyo maka aangat dlperlukan uaaha preven-
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t i f  dengan mengadakan use ha pencegahan yang e f fe k -  

t l e f  dari auatu inatanai yang khuaua menanganlnya, 

Terhadap pemutuaan hubungan kerja yang tanpa is ln  

adalah batal menurut hukum, ^

Menurut hemat aaya pemutuaan hubungan kerja yang 

aecara aewenang-wenang itu  dlberlkan aankal yang 

leb ih  berat artlnya tldak aaja bata l menurut hu

kum tetap i ftltambah atau dlperberat dengan ancam~ 

an pidana# untuk menoegah adanya pemutuaan hubung- 

an karja aecara aewenang-wenang.

Begltu pula pemberhentlan dengan kedok " ataa par- 

mlntaan aen dirlw, harua dlanggap batal deml hukum, 

karena pemyataan buruh tldak a eaual dengan hatl 

nuraninyo*

3. Wenglngat akan kedudukan buruh adalah berada d l -  

pihak yang lemah balk aoalal maupun ekonomlnya, 

make dalam hal adanya pemutuaan hubungan kerja 

oleh  majikan, maka mengenal beaarnya jumlah gan

t i  rugi aupaya dlperberat dari peraturan yang 

telah  ada, karena In i merupakan jamlnan untuk ka- 

langaungan hldup buruh beaerta keluarganya, ae- 

mentara balum mendapatkan lapangon kerja baru /ae- 

balum bekarja la g i .

^  Baca paaal 10 U*U« No* 12 tahun 1964 tentang 
pemutuaan faubungan kerja dl peruaahaan airaata*
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4* Ibngingat akan fungal deripada Panitya Penyeleaai- 

an peraellaihan Perburuhan (£ .4 * ) adalah raenjalan- 

kan peradilan dibidang perburuhan, maka d is ln l  

perlu k ita  tin jau  ekaletenalnya»

Henurut undang-undang #0*14 tahun 1970 tentang 

kotontuan-ketontuan pokok kekuaeaan kehaklnan didalam pa

aal 10 ayat 1 nya menetapkan kekuaeaan kehakiman d llaku - 

kon oleh pengadilan dalea lingkungan *

a. Peradilan umum.

b. Peradilan Agama*

c .  Peradilan U lllte r .

d* Peradilan Tata Uaaha &egara*

Apakah flanltya penyeleaalan peraellaihan perburuh

an audah tepat untuk berfungal aebagai badan peradilan? 

P*4« adalah nerupaken peradilan secu* Tang dlmakaud d e - 

ngan peradilan eemu talnh adanya auatu panltya atau ba

dan yang berfungal aebagai peradilan eepertl P.4*t Panl- 

tya Uruaan Perumahan dan Panitya Penyeleaalan ^lutang ne

gara*

Serlng dlperaoalkan apakah putuaan badan p e ra d ll-  

an aoBu teraebut audah dapat dlpertanggung jawabkan o e - 

cara hukum atau dengan kata la in  apakah koputuaan pera

dilan  itu  audah ter ja o ln  tldak bertontangan dengan hukum 

yang berlaHu?

P#4# adalah merupakan lcmbopa erecutlef yang ber-
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ada dlbawah Depertemen Tenaga Kerja Tranamigraei dan Ko- 

paraol te tap i menjalankan fungal yu d ica tle f yaitu  membe- 

r l  peradilan perburuhan.

Pada hakekatnya peraeliaihan yang timbul dari hu

bungan kerja antara majikan dan buruh adalah merupakan 

peraeliaihan hak atau peraeliaihan perdata blaaa.

Oleh karena itu  didalam pemerikaaan dan pengam- 

bilan  Jceputusan harua didaaarkan kepada ketentuan hukum 

yang ada, maka d ia in l dltuntut peroyaratan-perayaratan 

bagi hakim-hakim a . i .  dlaamping pengetahuan yang menda- 

lam tentang hukum p o o it if  juga pengetahuan jan^pcBger- 

tlan  tentang perubahan-perubahan a o o ia l, ekonomio, dan 

dlaamping itu  juga kecerdaoan, supaya didalam member! 

keputuean dapat a d il dan bijakoona.

Sedangkan undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang 

penyeleaalan peraeliaihan perburuhan, didalam mengangkat 

onggota-anggota P .4 . tldak menetapkan, dlm lllkinya sya- 

rat-Byerat teraebut d latao.

Uaka oleh karenanya guna mencegah keputuaan-kepu- 

tuoan yang kurang tepat, dlaamping itu  juga agar perad il

an dapat member! arah kepada hukum, dapat lkut membina 

dan memperbaharui hukum, sebalknya wewenang panltya atau 

badan-badan yang berfungai aobagai peradilan semu te r o e - 

but dltangani oleh peradilan biaaa (Pengadilan N e g e ii) .

Dlaamping itu  mengingat perkembangan maayarakax, 

maka audah tib a  waktunya d i Indonesia bahwa Pengadilan
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tf«gorl harua dlbagl dalam beberapa pengadilan,
Umpamanya i

* Peradilan pidona,
-  peradilan untuk anak-enak dlbawah umur 16 tahun,

-  peradilan dagang, kontrak,

-  peradilan perumahan, tanah9
-  peradilan perkafflnan, kekeluargaan, pewarlean,

-  peradilan perburuhan dan aebogalnya.

Deoikienlah akhirnya ooran-aaron karai eemoga dapat ber- 

canfeat adsnye*

2)

2)9 Behan dari Seminar Hukum ffaalonal 111 di Sura
baya 1974* Ay- Abbae Eannopo, Pembanding praearan Dr•lly, 
Sunaryatl Hartono, 8H«, yang berjudul i "Peranan P era d il- 
an dalam Pembinaan den pembeharuan hukum d iln don eeie".
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