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KATA PEHGAHTAR

Sudah nerupakan auatu kewajiban yang nenjadi iroha- 
rusan bagi aetiap mahaoiawa tingkat akhir Fakultaa Hukum 
Unireraitaa Airlrnigfla* untuk nenbuat euatu karya penulia- 
an yang dinanakan ckripoi# aeauai dengan Juruoannya no- 
aing-natiing*

Peabuatan akripai Ini adalah nerupakan aalah aatu 
ayarat dalan kurikulun Fakultaat apablla aeorang nabaaio- 
wa ingin oonyeleeaikan atudynya dengan oencapai polar oar- 
Jana*

fiegitu pula oaya tidak dapat terlepaa dari kowaj ib- 
an dan peifayaratan yang telah ditentukan dalan kurikulum 
itu dan untuk itu saya memilihjudul « llASALAH OAITTI RUGI 
BAGI BURUH KA'lEHA PUUUTUSAH HUBimOAl? KERJA OLEH MAJIKAff", 
aeauai dengan juruaan kami*

w

Didalan penyuaunan okripai ini kani banyak ncnda- 
pat bantuan-bantuan9 petunjuk-petunjuk dari borbagai pi
hak aehingga akhirnya dapat jugalah kani nenyueun oktipoi 
ini* aekalipun oaaih nungkin banyak aekali kekurancan-ke- 
kuranngannya dan boleh dikatakan Jauh dari aenpuma.

Kiranya tepatlah pada keaenpatan ini, kani xaong * 
haturican banyak-banyak terina kaaih dan penghargaan ae -* 
tinggi-tingginya kepada para Guru De ar, para Boaen dan 
para Aeiaten Boaen f yang telah nembinbing dan oenbekali 
eaya ilnu pongotahuan aanpai dengan aeleaainya etudi saya

i i i
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Juga torioa  kacih aaya oanpalkan kepada Departcnon 

Tenaga Korjo Doeroh Jowo Ilnur dan Panitya Penyeleaalan 

Porooliaihan perburuhan Dnorah, yang tolnh nonbantu non -  

borikan in foroa o i nongonai ooa l-aoa l perburuhan*

Teriaa Jcaolh yang aeboaar-boaarnya dan penghargaan 

yong oetinggi-tingginya aaya haturkon kepcda Ayah don Ibu 

aaya, karena berkat dorongan dan doa roatunyalah caya d o - 

pat nenyeleeaikan atudy d l Pakultao Hukum Univeroitao A ir -  

longga in i*

Tidak lupa pula aaya ucapknn banyak-banyak ter ica  

kaoih kepada oeaua pihak yang te la h  banyak menbontu aaya 

eeliuna dalam atudy dan juga dalam penyuounan akrlpal in i*  

Uudah-oudahan apa yeng octfa gajikan in i  dapat o o -  

d ik it  bonaanfaat dan tidak congeeenakan adanya*

Semoga Tuhan Tang Jiaha E&a oe lc lu  conborikan rakh- 

matnya kopada k ita  aeaua.

6urabaya» 14 A p r il 1975* 

Ponulio

( I .  Cado Ounovan) 

n o . Stb . 7015

in i*

iY
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D id a la x a  p o n d a h u lu a n  i n i  a k a n  o a y a  j e l a o k a n  m o n g o -  

n a i  a p a  y a n g  l a e n j a d i  b u a h  p i k i r a n  o t a u  g a g a a a n  a a y o  d o  -  

b a g a i  a e o r a n g  p e n u l i o  a k r l p u l  y a n g  m e n i l i h  s u a t u  j u d u l  

t o n t e n g  m a a a l a h  g a n t i  r u g i  b a g i  b u r u h  k a r e n a  p e m u t u o a n  

h u b u n g a n  k e r j a  o l e h  m a j i k a n " .

H e n g a p a  o a y a  m e m i l i h  m a a a la h  t o r e o b u t  d i a t a e  d o  -  

n g o n  k a t a  l a i n  a l a o o n - a l n o a n  a p a k a h  y a n g  n e n d o r o n g n y a  o o -  

h ln g & a  s a y a  a a m p a i  p a d a  p i l i h a n  j u d u l  t e r o e b u t  d l a t o o  ?

A d a p u n  y a n g  m e n j a d i  a l a s a n  a t a u  h a l - h a l  y a n g  a e n -  

d o r o n g  k a n i  l a l a h  a e b a g a i  b e r l k u t  *

1 « P e m u tu o m i h u b u n g a n  k e r j a  o o o a r a  a e p i h a k  o l o h  p i h a k  

m a jiJ c a n  o o r i n g  t o r j c d i  d i d o l a m  d u n i a  p e r b u r u h a n  

k i t e ,  o e h l n g g a  i n i  c o r u p a k o n  o u a t u  n n o a l a h  y a n g  

a a n g a t  m e n a r i k  b a g i  c a y a »  d a n  d i o a n p i n g  i t u  ju g a  

o a y o  i n g i n  l e b i h  c o n d a l a m i  h u k u m  p e r b u r u h a n ,  k n  -  

r e n a  c a y a  m o n i l i h n y a  a e b a g a i  m a ta  k u l i a h  p i l i h a n  

t r a j i b .

2 .  n a o o l a h  g a n t i  r u g i  c o b e g a l  a k i b a t  p e m u tu o a n  h u  »  

b u n g a n  k e r j a  a o o a r a  c o p i h o k  o l e h  c a j i k a n  a d a l a h  

m e r u p a k a n  m a a a la h  y a n g  e a n g a t  p e n t i n g  d a n  p o l i f c  

k a r o n a  p e m u t u a a n  h u b u n g a n  k e r j a  i n i  a d a l a h  n o  -  

n y o n g k u t  n a o i b  b u r u h  b o o o r t a  cornua k o l u a r g a  c i  

b u r u h .

P B U D A H t T I U A U

1
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% Dioanping Itu Juga kurangnya pengetaUuon pihak bu

ruh torhodap nooalah ini don boleh dikatakan najo- 

rito« pihak buruh tidok nongotohui akon hoknya un

tuk dapat nonuntut gantl rugi, don hak-hok lain  

yong Ailindungi oloh U*U*

Buruh pada uxaucnyo borodo dalan pooiei yong lecnh 

balk oooial maupun ekononinyo.

' Kiranya dapatlah dioangorti opo yong nolatar bo -  

lckongi, oehinggo kacti ncnilih noaolah teraebut dlatoo 

sebagai topic poBbahaaon*

■ Meoang kita aengokui aoal penutuoon hubungan kcr- 

Jo adalah auatu caoaloh yong aangat polik karona tidok 

oojo Donyangkut buruh oocaro perooorangan, to to pi Jugn 

nonyangkut naoib oenuo koluorgo buruh, jadi nonyangkut 

kopontingan orang banyok*

Diatnilah dlperlukan porhotion don perlindungcn 

yong aenpuraa dari pcnorintoh, untuk nencogah agar tidok 

ter Jodi pcrjutucan hubungan korjo oocaro ooYrenong-̂ enong* 

Aklbat. penutuaon hubungan korjo, tidak nonyangkut

buruh bocerta koluarganya on jo, totopi dapat aonbovo ko- 

gonenngon-itogononngcn didolco ncoycroirot, a*l* bortenbah- 

nyo pengangguran, yong juga nungkin ncnimbulkan okooo-ok-

ooo loin, Oeporti niaalnyo poneurion, aobotogo dob, karo- 

no doltua koodaan terpokoo dapat cojn hol-hol dcznikien itu  

terJodi,
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Dioinilah pontlngnya peranan ponorintah untuk cong*- 
adakan uaaha provontiof dan tieiaberikan jalan untuk nongata- 
ol caoalah ini*

Apalagl raongingat nogara kita eodang dalam zaaao pen- 
bangunan yang oooakin pooat* bahwa dibidang okonoml nogara 
kita monporoloh kecajuan yang poaot, kita lihat mioalnya 
bortambahnyty pabrlk-pobrik, lnduatri, purtonbengan, porka- 
polon, perkobunan, pertanion, perhotoian dob« balk Itu ha- 
a ll pcnanaman nodal naing ataupun hasil ponanaman modal da
lam negori*

Kooonuanya Itu norupakan auatu buktl bahtra kita to - 
lah cengolani komajuan dibidang okononi dan toknologlo* un
tuk kaoonunnya Itu mu tidak nau conyorap tonaga korja yang 
bony ok*

Kona j uan-kcizaJ uan ooporti in i harua diinbangi pula 
don&tin komajuan dibidang hukum pada maumnya, dan hukun por
ta uruhan khuaucnya untuk monjaga ouatu koaoimbangen.

Jadi diporlukan poraturan yang balk aobagal Jcninon 
bagi buruh tmupun majikan (cdanya kopaotlan hukum) untiufc 
monoogah tdrjedinya komungkinan timbulnya maoalah-aaoalch 
dlbldang hukun porburuhan di indonooia*

Dalajs pozubahaoan oaya nantl mongonai “ Dacalah gan
t i  rugi bagi buruh karona panutucan hubungan oloh najikon*, 
kani bagi dalam lino bab yaitu i Bab 1 nengonai daoar-doccr 
dari pomutoaan hubungan korja* Bab II caecn-caoannya pcnu- 
tuaon hubungan kerja dan naoalah yang ditinbulkannya. tab
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III nengonal ganti rugi aklbat pooutuoan hubungan kerja.
Diflini akan eaya uraikan balk darl oogi buruh nau- 

pun Eiajifcah, kenudian bab IV nengonal porlindungan peno- 
rintah dalan kaouo pooutuoan hubungan kerja dan barulah 
didalam bab V keeinpulan dan oaran-aaran konl.

Distal aaya keuukakan auatu oontoh yaitu i
Suatu kejadlan yang conicipa oeorang buruh darl pe~ 

ruoahaan atraota. Ketlka buruh tadi datang kotonpat pekor- 
jaannya ootolah oatu bulan tldak naauk kerja karena aakit* 
Konudian dleodorl ourat penborhentian kerja oleh najikan- 
nya dengan alaean kedudukannya telah dlioi oleh buruh la
in. Tcntu aaja buruh tadl kaget dan kelabakan eetengah na- 
ti. Ironitmya la tldak tahu kenana haruo mengadu atau dod- 
bela dirl ten tang naolb yang ooninpanya, eeoentara anak io- 
terinya dirunch audah oenjerlt nlnta ini dan Itu.

Koadaan yang senyodlhkan Ini, dlcana ol najlkan ti
dak nengetahui atau aelalalkan proaeduro penutuean hubung- 
an kerja dengan buruh, aorta butanya al buruh pada hn£>ha!r- 
nya aebagai pekerja yang dlllndungi oleh U.U., rupanya ca* 
oih nelingkupi dunla ketonaga kerjaon kita detiaaa ini.

Ini ncnunjukkan dengan jelaa bahtra dunla ketcnaga 
kofjaan kita can/rat auran dan nenyedihkan cokali, ocolab- 
olah el buruh tldak ctexapunyal daya oana aekall dan aolalu 
berada dlplhak yang lecah eerta tldak dapat berbuat apa- 
apa.

tldaklah dapat plhak buruh dlperlakukan eeenaknya
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oleh pihak najikan, soportl kata pepatahf habia mania 
sepah dlbuang, aebab dialao mardeka aeperti negara kita 
adalah nogara hukun, aotiap orang berhak nendapat per- 
llndungan hukum yang aama dan aetiap orang berhak atom 
pekerjaan yang ltvyak.

Haruelah diolptakan auatu hubungan yang harmonie 
antara buruh dan najikan berdaaarkan poraturan hukum 
yang balk, oehingga adanya kepaatian hukum bagi neroka, 
aehlngga oloh karenananya prosea produksi atau pembangun- 
an borjalan dengan lanoar, anan dan tertib.

Buruh dan majikan adalah mempunyai hubungan yang 
oaling tergantung, aebab majikan tidak dapat bekerja 
tanpa buruh, begitupun aebaliknya buruh tldak dapat h i- 
dup tenpa bokcrja untuk mendppatkan upah.
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APAKAH HAGAB-DAQAR PEUUTU3AH HUBUITGAH KEHJA

Didalaa nenyaleaaikan auatu porlatiwa hukum (na- 
oalah taukua), cake tarlobih dahulu aobalum kita nonocah- 
kan paraoalannya tontu kita oanearl landaaan hukunnya, 

otou daaar-daoer hukutmya*
fludah barang tantu didalaB mancari daaor bukucnyn 

itu kita haruo utangadakan ktfallflkaol tarlobih dahulu 
yaitu mangklaaalflkaaifcon faota-faota atau rangkalan pa- 
riatitronya yang kamudian kita naaukkan kategori hukun 
yang cane* apakah aiaalnya tomaauk katagorl "onracht- 
eatigo daad" (parbuatan celanggar hukua) atau "wanproa- 
tatio" ataukah katagorl hukun lalnnya.

Barulah komudian kita nenaoukan hukuonya in con- 

orato, apakah aaauatu porlatlTO hukua (parbuatan) itu 
dapat dltuntut atau tidak, dan kelau dapat aabarapa Ja- 
uhkah tahggung gugatnya dot.

Bagitu pula dalan noabohoo "Eaaalah ganti rugi 
karana paautuaan hubungan karja" torlabih dahulu aaya 
coninjeu landooan hukuonya atau dangan parkateen lain 
oaya aangadakan tinjauan atoo paraturan porundang-un- 
dangan yang pernah barlaku cengonai cacalah in i dan Ju- 

CQ paraturan perundang-unflangan yang nmnjadi hukun po
ol tia f di nagara kita aakarang ini*

6
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Oobab dari oitulah oaya bortunpu untuk kcExudlea 
nengadkan ponbohaoan dalen bab-bab borikutnya*

S o la jh  a o y a  k o t a h u i ,  b a h n a  d o l a n  n c g a r a  k i t a  n n -  

< jih  b a n y a k  c c k a l i  d i c u n a k e n  p o r a t u r a n  perunden#*undtmg- 
cm p c n i n f ^ o l a n  c a n o n  Hindia Bolxmda d n h u l u ,  yang b o r d a -  

o a r t a n  U.TUD. 1945 d a l a n  atixrcn jmralihon patml Il-nyn* 
c o n e t a p k a n  b a h o a  p e r a t u r c r n H P c r a t u r o n  ycnc ada naeih 
longoun# b o r l n k u  oclnra b o l u n  d i e d c k a n  yon# b n r u ,  b c r w  

d a c a i f c a n  p o r t i n b a n c a n  u a t u k  ncsoccah ndanya kokoconctm 
fanhru

Kita haruo ccncakui kcnyatacn bahna dibidang hu
kun perbujmheni casccnai coal-cool pcrburuhtm naoih bo- 
nyck hal yang tidak (bolun) diatur dnlnn U.tJ* dan tchra 
U*TJ* concern! coal porburuhcn ini ytmc tradoh dibcntuk, 
adalah cannot oodikit cctnpoi dongon oeknrenc in i,. ^  
Diantara ytrnc oodikit itu ada ycna audah tidak coouai 
dcncnn pcr£ctS>cncnn aarnn a^Xaci pcraturan porundcnc- 
undongan dl concn Hindia DoXcnda flulu*

U o c h ip u n  d c n i k i o i  e c y n  o ! a n  n m i n j o u  d a n  c e n t o *  

haa U*U* yn&o c d a  d i b i d o n c  pcibuirubon i n i f  khuoucnTQ 
y e n #  n o iM ^ n J ta n  d a o a r  b c c i  p c m t u e e r *  S m h tm ccn  f c o r j o *

ICtaxi akon rancaflctov tinjauon il^lan dua pcriodc
yaltr. *

11'Icm  Doopo&o* Pcnrantar llukust Perburuhan, Po~ 
norbit Janbaten, 1970* h. S9«
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1. fifijauan peraturan perundang-undangan perburuhan 

aehgenai pamatuean hubungan karja aabelun merde- 

ka 1945*

2. Tinjauan paraturan parundcng-unda ngan perburuhan 

mengenai pemutusan hubungon-hubungen karja aeeu- 

dah merdeko 1945*

1. gjnjfluan peraturan perundanir-unflangan perburuhan 

penitenai pemutuaan hubungan kor.1a oebelum aerde-

3a -i2 ia »

Pada waktu negara kita belum merdeka berlaku 

peraturan perundong-undangan darl aaman Hindis Be lands 

karena negara kita pada waktu itu  berada dlbaweh JaJah- 

en Belazida*

Mengenai peraturan-peraturan pemutuaan hubungan 

kerja dlmaea itu  kita ketahui ia lah  *

A. Do lata paaal 1601 -  1603, lama darl B*t7.

B, Dalam t l t e l  VII A Buku I I I .  B,W* khuauanya (mu- 

la l  pal 1603 • * 1603 * , B .W .).

0. Beglement ontalagrecht roor  bepaalde n le t  Eu

ro peaohe Arbelder (Peraturan ton tang pemutusan 

hubungan kerja bagi buruh buteatt Eropa, S, 1941 

Ho.396).

Ketiga kalonpok peraturan h aa ll oiptaan peoarin -
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tah k o lon ia l Belanda in i  maeih barlaku/dlpakal aampal 

oakarang aapanjang tldak bartantangan dangan U*U. yong 

baru atau aopanjang U.U* yang bcru balua ada#

Berjudul "tantang menyawa palayan dan tukeng". 

Sabcnaraya paraturan in i  hanya berlaku untuk go~ 

longan Eropah dan mereka yang d l aama kan dangannya (S« 

1647 Eo*23)« Oleh karana buruh-buruh Eropa tldak tern a- 

•uk pengertian pambantu rumah tangga dan buruh leaser 

(dlenatboden an warklladan), maka paeol-pasal taraabut 

tidak ada artinya untuk golongan Bropah*

Manurut MJurisprudentie Indonaaia% pakarja-pa- 

kerja " in ta ltk " tidak dloakup oleh  pal 1601 -  1603 la *  

ma B.P*

Paraturan yang hanya 3 paaal in i  dlparlakukan 

bagi orang bukan Erope pada tahun 1879* dangan 8* Ho. 

236 dan manurut paraturan (aecara la g la t ia ) k ln l raaaih 

tatap berlaku*

lata pi dalam praktak aekarang, poeal-pasal in i  

tldak dlperhatlkan la g i .

Undang-undang Ho*12 tahun 1964 hanya manoabut 

hak a l tuan untuk mangualr orang yang diaewa Itu  tanpa

l jm *

Dalan praktak orang tidak mangindahkan ka tlga 

paaal taraabut karana Jiwanya jo laa  audah tldak aaaual

Palma pacal 16Q1_-_1&Q3 lama. d q r lB .g .
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2 )dengan ratnan* '

-  Paeal 1601 lama, hanya ooagotaken t

Orang hanya dapat mangikatkan ttnaganya untuk ae- 

auatu waktu atau untuk auatu uaaha tartantu*

-  Ealahan paaal 1602 lama, adalah panting dan ta -
i

rang-tarangan manguntungkan a l majikan, yaitu  » e -  

netaplcan kalau ada paraallalhan an taro majikan

dan buruh tentang s

a* Jumlah upah yang diperjanjlkan*
i

b . Talah tarjadlnya pambayaran upah untuk tahun 

yang allam.

c* Juralah uang muka selsoa tahun barja len , dan

d . Berapa lamanya tenggang waktu yang dltatapkan 

untuk barlakunya paraatujuau perburuhan,

ISaka dalam hal damlkian e l majlfcanlah yeng harua 

dlparoaya, kalau d lln g ln l dlkuatkan dengan auopahnya.

Sadangkan p a l 1603 lama mengatur, yaitu  aehu- 

bungan dengan parjanjlan  korja yang dladakan untuk 

tanggahg waktu tartantu, yang menentukan t

a. bahvra buruh tldak dapat manlnggalkan pekerjaan- 

nya dan tldak dapat d lu a lr dari pekorjaannya ae -
|_________

2)
Iman Boapomo, Hukna Perburuhan. jwa«ng-tma<ing 

dun pqmturan-peraturon. Penarbit Jaabatan 1972. h. 29.
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belun to nggang untuk Itu lonpau.

b* bahwa apablla buruh neninggolk&n pofeorjaannya oo- 
boltna tenggang untuk itu  lonpau tanpa alaaan yang 
oah, naka la  tidak borhak atao upah untuk caaa 
karja yang tolah lalu*

e. balm al najikan adalah borhak ncnguair oi buruh
oewaktUF-waktu dongan tldak nonyebut alaoannya#

i
tetapi najikan dlwajibkan conbori kepada buruh 
aolain darl pada upah untuk naoa kerja yang tolah 
lalu, juga upah 6 oinggu tezfeltung darl eaat bu
ruh dluair darl pokorjoannya*

d* bahra dalam hal torcebut aub o« apablla porootu- 
juan porburuhan dladakan untuk tenggang waktu 
dan tonggang itu kurang darl 6 oinggu, neka oi 
buruh bortiak atao pcnbayaran upah eepenuhnya oo- 
perti tolah dljanjlkan.

Dalan paoal ini* tidak diatur porjanjian kerja 
untuk waktu yang tiada tertontu (onbopaaldo t ijd ) , yang 
ponting ialah coal borapa yang harua dlbayar oleh mjikcn 
kepada buruh yang dlberhontlkan tcnpa alaaan t yang cnm 
ditotapkan oejunloh upah 6 nincgu.
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B, Dalam t l t e l  VII A> Buku I I I  B.V. yang her Judul 

-Tentanrc perootujuon-perootujuon untuk molakukan 

pokerjnan" (paeal 1601 *  paaal 1617)#

T lto l  VII A Buku III B.\7. in i  t o r d ir l  dari enan 

bagian, nongcnai pemrtusan hubungan k erja  d iatur da lm  

banian k o lic a , ya itu  paeal 1603 * -  1603 e» dan dalam 

bagian ke enaa Z paaal yaitu  paeal 1611 dan paeal 1612 

B.V*

Sedan^kon p&aal-paaal lainnya yaitu  *

-  Bagian keaatu, dari paoal 1601 -  1601 o , i tu  ne- 

nganai "kctentuan-kotentuan unura*;

*  Bagi an kadua, dari paaal 1601 d -  1601 y none©- 

tur tentang "peraetujuan rerburuhan ununnya"*

-  Bahian ketipa , dari paaal 1602 *  1602 a ©engatur 

tentang "kewajiban najikan"*

*  Bagian koeinpat, dari paoal 1603 *1603 d mnc*~  

tur tentang "kewajiban buruh” .

-  Bagi an kolin a , dari paaal 1603 a ** 1603 * nengtt- 

t i r  tentang * be mao an-rn c on oara berakhimya p e r - 

hubun/jan kerja  yanr '.ditetbitkan dari pereotuju*- 

an".

-  Bagian keeran, dari paoal 1604 -  1617» ccncatur 

tentang "perjan jian  penborongan pekerjaon**

Jadi nenurut t i t e l  VII A baglaa kolina  (paoal-pa- 

ea l 1603 e *  1603 w) tentang cara^oara berakhimya hu-
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bungon k er ja  mk& diadakon perbedoim antara pengakhiran 

hubungan kerja  dengan oara n o rm l (biaaa) don pengakhliv 

on hubungan kerja  oeoora "Abnormal” (lu a r  biaoa) *

Juga pemtusan hubungan k erja  dapat dibedokon ee«- 
hubungan dengan penbuaton perjan jian  yaitu  apakah per*

v

ja n jion  k er ja  Itu  dladakan dalan jangka tmktu tertentu  

atau jangka raktu tidak tertentu  (p e l 1603 o dan p el 

1603 g B .lM *

Kalau dalan perjan jian  k orja  dongan waktu te rton - 

tu f hubungan korja  putuo dengan oondirinya, apablla 

tonggangtraktunya oudah berakhlr (ayat 1 p e l 1603 e Bt 

Vm) keouali apabila tegae d ijan jikan  seoara tu lioan  

atau apabila  undang-undang atau auatu adat kebiaeaan 

nenentukon la in  (p o l 1603 0 ayat 2) haruo eda tind&kan 

nonghontiton (opcegging).

Kalau dalan auatu perjan jian  kerja  dengan raUrtu 

tak terten tu , naka oe lo lu  dlperlukan perbuatan nenghen- 

tlkan yang haruo dllakukan pada hablo bulan den ockw-» 
rang-kuraagnya eebuxan oobolunnya, tenggang nana dalan 

porjan jlan  boleh dlnungklnkan dapat dlperpanjang (p o l 

1603 1 dan 1603 1 ).

Kalau hubungan korja  tetap dllanjutkan eotolah  

lonpau tonggong iroktu yang tertentu  itu* dianggaplah 

oda perjan jian  korja  baru untuk waktu yang earn, teta^ 

p i  eelona-lananya 1 tahrau dengan eyarat~syarat yang aa-
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m pula dengan porjanjian kerja yang lcm  (pel 1605 t

For]an]lan korja Juga berakhir dengan neninggal- 
nya buruh (pel 1603 J B,tf.) totapl tldaklah denikian 
halnya apablla najlkan yang nenlnggal, perjanjian kerja 
caoih tetap ada, texfeeouall dlporjanjikan lain dan per
janjian in i dilanjutkan oleh akhll Trario najlkan.

Dalam hal al buruh berada dalan noaa percobaan 
r.oka kedua belah pihak dapat nonutuokan hubungan kerja 
oetlap oaat {pool 1609 1 B.U.)*

Perjanjian kerja yang dibuat oleh buruh yang be- 
lun deroiaa, dapat dlmlntakan ponutuean oleh tmllnya, ka- 
lau tomyata meruglkan buruh itu  (pel 1603 □ B*0.)*

Pernlritaan lnl dlajukan kepada Pcnradilan ITegerl 
dimana ol buruh bolus denaca bordonlolli yang oecmngguh 
nya. Kokin oobelun nenganbil putuoan, haruo ssndengar du- 
lu oi buruh dan o l cajikan dan B.H.P* jlka ol buruh bor- 
ada dibawah porcallan dlnana B.H.P. itu men jadi m il po- 
ngmraanya.

Ucnurut ayat terakhlr pol 160? n B.0-., koputuoan 
llakin ln l tldak dapat dibanding dan hanya dapat dlaju» 
kan oleh Jakoa Agung kopada Itahkruoah Agung untuk diado- 
kan kaoaoif sonata-mata derd kepentingan undang-unaang 
(oaoatie In hot belang der net),

• Dalan ipaoal 1603 n -  1603 v B.fl#
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Pemutusan hubungan karja dapat juga dllakukan 

dangan cara-cara luar biaea, yaitu sebelum tenggang wak

tu yang semula dltantukan dan juga tldak memperhatikan 

tenggang waktu menghentikan.

Dalam pa l 1603 n B.W., dikatakan balk majikan 

maupun buruh dapat menghentikan hubungan kerja net lap 

waktu dengan tidak memperhatikan tenggang waktu meng- 

hentikan, tetap i kalau plhak la in  tidak menyetuJuinya, 

maka plhak yang melakukan pemutuaan hubungan karja Itu 

dikatakan melanggar hukum, tetap i in i  dikeoualikan t

a) apablla plhak yang melakukan pemutuaan hubungan 

kerja itu  aeketlka itu  juga memberikan pada p l 

hak la in  auatu gantl ru g lf eepertl ditentukan da

lam paaal 1603qB.W*

b) apablla pemutuaan hubungan kerja dlkarenakan 

alaaan yang mendeaak dan yang aegera d iberitahu - 

kan kepada plhak la in .

Mengenai alaaan mendeaak itu  darl pihak majikan, 

dalam paaal 1603 o ayat 1 dikatakan * ia lah  aegala per

buatan tindakan dan a l fa t -a l fa t  tlngkah laku a l buruh, 

yang mehgaklbatkan bahwa audah aepatutnya darl najikan 

tidak dapat dlharapkan untuk meneruakan hubungan kerja 

yang beraangkutan.

Se dang kan alaaan-alasan mendeaak darl pihak bu

ruh* d iatur dalam paaal 1603 p B.W., d lartlkan aama ya-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



16

itu  keadaan-keadean yang aedemikian rupa, sehingg® dari 

pihak e l  buruh aelayaknya tak dapat diharapkan menyetu- 

ju i  dilanjutkan hubungan karja itu * -' 7

Mengenai contoh dari alaaan mandeaak bagi maji -  

kan dapat kita baoa dalam paaal 1605 o a yet 2 B.W. ada

12 h a l, dan contoh-oontoh dari alaaan mendaeak bag! bu

ruh dapat kita baoa dalam paaal 1605 p B.W. ada 10 

ha l.

Dalam paaal 1603 n ayat 3 B.ff* dan paaal 1603 p 

ayat 5 B.V7., dikatakan bahwa auatu perjanjian  bata l, 

apablla yang diperjanjlkan itu  hanya menyerahkan kepada 

majikan atau buruh (aecara aepihak) untuk menentukan 

apakah ada alaaan mandeaak in i*

Paeal 1605 q B.ff*, menentukan cara menghitung 

ganti rugi yang harua dlberlkan, apablla ealah aatu p i

hak ingin  memutuakan hubungan kerja seoara tldak mala- 

wan hukum, yaitu pada umumnya harua dibayar eejumlah 

uang yaiig menurut per jan jian  harua dibayar aelaku upah 

untuk aelama aeaeatlnya pekerjaan dilakukan.

Paaal 1603 r  B.W., menentukan pihak lawan boleh 

minta tpmbahan ganti ru g i, kalau kerugian yang la  aeaung- 

guhnya d erita , adalah leb ih  tin g g l dari ganti kerugian

^  Mengenai apa yang dimakeud dengan alaaan men- 
deaak bagi rauruh llh a t  8eteruenya Bab I I ,  h» 32.

 ̂ h* 40*
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manurut paaal 1605 Q B.W. te d i.

Xaleu hubungan kerja diberhentikan aecara mala- 

wan hukum paaal 1605 a B.W., menantukan pihak la in  da

pat tainte ganti rugi manurut paeal 1605 Q B.W, atau 

pengganti kerugian yang aebenarnya d id erita .

Mengenai masalah ganti rugi in i  lih a t  e e la n ju t- 

nya Bab I I I .

Paeal 1605 a M e B.W. gantl rugi kalau a i buruh d ib er- 

hantikan dan la punya hok lebur al buruh berhak meneri- 

ma ganti karsgian.

Pasol 1603 t  B.W, mengenai hal menuntut gantl rugi da- 

luwaraa dangan lewatnya waktu 1 tahun.

Paaal 1603 u B.W., paaal 1603 t B X ,  adalah aturan 

yang mutlak tidak  bolah iiaimpangi olah para plhak, 

Paaal 1603 u B.W.

Hubungan karja yang d ijan jikan  akan berlangsung 

lab lh  lama darl 5 tahun atau eelama hid up al buruh, da

lam hal in i  buruh dapat memutuakan hubungan kerja aeau- 

dah lampau 5 tahun k e r ja , dengan neoperhatitan tenggang 

waktu menghentikan eelama 6 bulan.

Paaal 1605 ▼ B.W., pada aatiap waktu juga pada 

waktu pekvrjaan buruh balum dim ulai, t la p -t la p  plhak 

dapat memutuakan hubungan kerja dengan meminta kepada 

Pengadilan Negeri, dengan alaaan-alaaan panting,

^  Untuk in i  lih a t aeteruanya Bab I I  darl Skrip- 
a i in i ,  K, 46.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



18

Tang diraakaud alaaan panting la loh  i aalain  yang 

diaebut dalam paaal 1605 n B.W., juga perubahan keadaan 

peraeorangan atau kekayaan dari pamohon atau pihak la 

wan* Hakim aebelum menjatuhkan putuaan, harua mandengar 

pihak lawan a l pamohon*

Keputusan Hakim in i tak dapat dibanding, dan ha-* 

nya Jakae Agung dapat memintakan kaaaai, kepada Mahka- 

mah Agung.

Paaal 1603 w B*W«, menyatakan pada paraetujuan 

parburuhan tatap barlaku paraturan umum dari paaal 1267 

B.W, yang memungkinkan aalah satu pihak meminta pemutua

an perjan jian  dengan maminta ganti rugi*

Jkaal 1603 x  B.W., dalam rangka pemakaian t i t a l  

VII A. in i  aebagai paraturan bagi aamua buruh dan m aji

kan, maka paaal 1603 x  B.W. in i  dipandang aebagai tldak 

ada *

Paeal terakhir 1603 y B.W. mengenai paraetujuan 

perburuhan in i  tidak berlaku bagi pegawai n egerl, dae- 

rah, kaouali kalau dltentukan la in  dari aemula oleh ka- 

dua balah pihak atau undang-undang.

Mengenai penghentian paraetujuan pamborongan 

karja diatur dalam paaal 1611 dan 1612 B.CT. paaal in i  

merupakan paaal tambahan dari cara-oara pamutuaan hu

bungan karja dari bagian kelima B.W.

Pihak yang memborong dapat menghentlkan peker-
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jean e l pemborong, raeekipun audah dlmulal aeal la mem- 

berikan ganti rugi. aepenuhnya kepada oi peraborong, un

tuk eegala beaya yang talah dikeluarkannya guna p ek crjo - 

annya aerta untuk keuntungan terhitung karena (pa l 1611 

B.W .).

Perjanjian pemborongan pekerjaan putus dengan 

menlnggalnya al pemborong,

Kamun plhak yang memborongkan dlwajibkan untuk mambayar 

kepada para akhli worianya harga pekerjaan yang telah 

dlkerjakan raenurut Inbangan harga pekerjaan yang telah 

dijan jikan  dalam peraetujuan, aoal pekerjaan atau bahan 

teraebut dapat mempunyai aeauatu raanfaat baglnya.

C* Regaling ontalagrecht voor Bepaalde fllet Buropeoe 

Arboidcro (Peraturan tentang Pemberhentian Buruh 

bukan B rora), 8 , tanggal 17 September 1941 no,

Peraturan in i  hanya to rd ir i darl 22 paaal# yang 

mongatur tentang pemutuaan hubungan kerja untuk buruh 

buruh bukan golongan Eropah. Adanya peraturan in i bor- 

hubung dengan auatu moal dalam "Volkeraad” yang meng- 

hondaki auatu peraturan khuaua mengenai pemutuaan hu

bungan kerja untuk pekerje-pekerJa yang bukan penbantu 

rumah tangga dan yang tldak melakukan pekerjaan yang 

dlaamakan dengan 11 pekerjaan Eropah" dan upahnya aed lk it
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dikltnya 50 gulden. ^

Peraturan ln l  mengambil contoh ketentuan-keten- 

tuan dolsB t l t e l  VII A* buku I I I  B.W.

Uehurut paoal 1 peraturan in i  menyatakan bahwa
i

eegBla perjan jian  kerja yang tldak dicakup oleh  t l t e l  

VII A Buku I I I  B#W*, juga tldak oleh t l t e l  4 Buku I I  K. 

U*H.D* berlakulah peraturan ln l*

Kemudian didalam paaal 2 dari peraturan in i me- 

nyatakan bahwa mereka yang bekerja pada pemerintah (pe

gs wai negeri) dan orang yang bekerja pada oubak tldak 

diperlakukan peraturan ln l .

Para nakhoda dan pelaut tldak dicakup oleh pera~ 

aturan in i  karena pemutuaan hubungan kerja mereka telah  

diatur dalam bab IV Bu’iu I I

Juga bagi para pelayan dnn tukaftg dalam o r t l  kata 

panel 1601 -  1603 lama B*W. tidak berlaku peraturan 

in i*  Dalam paeal 3 nya " le g a lita s  peraturan-peraturan

kerja yang mungkln a kan dladakan, dllindungi oleh pasal i ,
1601 U  1601 ** 1601 1 dan 1601 m B*\7."

Sedangkan paaal-posal lalnnya dari peraturan ln l 

yaitu dari pal 4 aampal dengan pal 21 dengan perubahan 

perubahan yang tidak b era rtl, adalah sama dengan paaal~

^  Soetikenot Hukum Perburuhan, Penerbit Justins 
Jakarta, 1974» h. 103.
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paeal dol*m t i t e l  VII A Buku I I I  B,ff. Sedang paaal 22
*

nya menyebutkan, peraturan in i dapat disebut H Peraturan 

Pemberhentian Buruh Butaan Bropa",

2. TfoJauan Peraturan Perundang-undangan Perburuhan 

nrnngenai pemutusan hubungan kerja aeaudah merdeka

i m -

Seeudah kita merdeka tanggal 17 -  8 -  1945» nega

ra kita oemakai peraturan perundang-undangan perburuhan 

peninggalan zaman Hindis Belanda, aepanjang belum ada 

atau di^anti oleh yang baru (aturan peralihan U.U.D.

1945 pafial I I ) .

ttengenal peraturan pemutuaan hubungan kerja d i -  

perusahaan. awaata baru dengan dikeluarkannya undang-un

dang tanggal 23 September 1964 no. 12, peraturan-peratur- 

an eeperti yang tereantua dalam paaal 1601 -  1603 lama

B,W», dan Regellng ontalagrecht roor bepaalde n le t Buro- 

peaa Arbeidero S. 1941 Ho, 396, dloabut aepanjang yang 

bertentangon dengan U.U. no. 12 tahun 1964 teraebut.

Jodi dengan demikian, dnoar-daaar (Peraturan) 

tentang pemutuaan hubungan kerja aaiapai oekorang yang 

berlaku aecara yu rld is fo n n il yaitu i

a . Sonua peraturan-peraturan yang pemah berlaku ae- 

belum adanya U.tf. No, 12 tahun 1964 dan ee pan Jang
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tidak bertentangan dengan U.U. tereebux*

b . Uhdang-undang No. 12 tohun 1964 tanggal 23 Sep

tember 1964 tentang pemutuaan hubungan kerja di 

peruaahaan swaata*

c . Inatrukei llenteri Perburuhan No. 7112/60 -  347/ 

K.H.P*

d* Inatruksi llenteri Perburuhan Ho* 9 /ln tra /l9 6 4 *x  ̂

(29 September 1964)#

a. Inetrukai Ken ter i  Perburuhan fld. 1 5 /ln tra /t9 6 4 .X  ̂

(24 Be0ember 1964)*

f .  feraturan Kenteri Perburuhan tanggal 28 Septem- 

fcer 1964 Ro. 9 .

g . Peraturan Center! Perburuhan tanggal 13 flopember 

1964 Ho. 11

Undang-undang No. 12 tahun 1964*

Sampai dengan uekarang ln l peraturan mengennl 

pemutuaan hubungan kerja d i peruaahaan awoate la lah  un- 

dang-undang No. 12 tehun 1964* Dl dalam tf.TJ, in i  d itentu - 

kan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku eebelua U.D, 

i n i ,  maeih tetap diporlakukan oepanjang tidak berten-

Sekarang Efenteri Tenaga Kerja Tranamirraoi 
dan Koperaai.
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tangan dengan U.U. teraebut.

Undang-undang in i khuaus hanya mengatur pamutus- 

an hubungan kerja di perusahaan-perusahaan awafeta dan 

tldak berlaku bagi pegawai paruaahaan negara (pegawai 

nagari) karena mengenai yong terakhir in i  audah diatur 

dangan paraturan teraendiri yoitu  peraturan Persarintah 

No* 11 tahun 1952*

Disamping itu  Juga meoang terdopat perbodasn s i -  

fa t  hubungan hukum antara buruh swaeta dengan pagawai 

nagari* Hubungan hukum antara buruh dan pegawai negerl 

adalah berlainan karana hubungan hukum buruh odalah hu~ 

bungan hukum yang bara ifat kepardataan (o iv ie l  rech tc- 

l i j k ) #  aedangkan hubungan hukum pagawai negerl adalah 

hubungan hukum yang b era ifa t hukum publik ( publlek 

r e c h te lijk . ^

Juatru karana itu  mengenai maaalah hubungan hu

kum (pemutusan hubungan karja) pegawai negerl tidak 

akan kami uralkan d ia in i.

Undang-undang No. 12 tahun 1964 in i  pada hakakat- 

nya ha nya la h mengatur pemutuaan hubungan kerja yang d i -  

lakukan olah majikan, Pada prlnalpnya Undang-undang in i 

melarang s i  majikan (panguaaha) untuk mengadakan pemu-

7)"  Aohaad lohaan, Hukum gardeta l b . P.T. Pembim- 
bing Easa, Jakarta, 1969# h. 147*
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tuaan hubungan k erja , tetap i kalau telah  diadakan aega- 

la uaaha pemutuaan hubungan kerja tldak dapat dih indar- 

kan, maka pihak majikan dlperkenankan memutuakan hubung

an kerja aaal aaja merundingkan maksudnya untuk itu  de

ngan organ ises! buruh yang beraangkutan atau dengan bu- 

ruhnya aendtri dalam hal buruh tidak menjadi anggota 

dari aalah satu organissai buruh*

Penguaaha dilarang mengadakan pemutuaan hubungan 

kerja selama »

a* buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya kare

na fiakit, menurut keterangan dokter, mlnm  waktu 

tidak melflmpaui 12 bulan terua menerue*

b* buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya kare

na memenuhi kewajiban terhadap negora yang d it e -  

tapfeen oleh U.U. atau pemerintah atau karena nen- 

jalankan ibadat diperlntahkan a ga marry a dan yang 

d loetu ju i pemerintah*

Ealau penguaaha audah mengadakan perundlngan de

ngan pihak organlaaal buruh atau pihak buruh aen d iri, 

dan tidak menghaailkan perseaualan paham, maka b ila  

hendak mengadakan pemutuaan hubungan kerja harualah men- 

dapat i 2ln  dari Panitia Penyelesaian Pereelieihan Per- 

buruhan Daerah (aelanjutnya dlalngkat P.4*D*) dimana 

peruaahaan itu  berkedudufean untuk pemutuaan hubungan ker

ja terhadap buruh perseorangan, dan kepada Panitla Pe-
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nyeleeaian Peraellaihan Perburuhan Puaat (aelanjutnya 

diaingkat P .4 .P .) terhadap pemutuaan aecara beaar-be- 

aaran.

Pemutuaan hubungan kerja tanpa aeieln  P*4*D* atau 

P«4*P« adalah batal (n le t ig ) karena hukum.

DI dalam hal-hal tertentu pemutuaan hubungan kerja tldak 

perlu dimintakan la in  kepada P*4*D atau P.4*?« yaitu  z

a* Pemutuaan hubungan kerja Itu  telah mendapat p er- 

setujuan darl buruh yang brrsangkutan atau s e r i -  

kat buruh dimane buruh teraebut menjadl anggota*

b* pemutuaan hubungan kerja terhadap buruh aelama 

delara maaa percobaan (paling lama 3 bulan)*

c .  pemutuaan hubungan kerja Itu diputuakan oleh pe- 

ngadilan karena alasan-alacan penting*

d. pemutuaan hubungan kerja Itu  dllakukan oleh B.H.P. 

yaitu  dalan hal pambuatan perjanjian  kerja oleh 

onak-enak yang belum dewasa, dibawah perwalian 

dan B*H.P. aebagai wall pengawaa.

e . pemutttaan hubungan kerja itu  dikarenakan adanya 

peraturan penalun dimana diputuakannya hubungan 

kerja terhadap buruh teraebut adalah aengan hak 

peneiuji*

Dalam lnatrukal Kenteri Perburuhan No* 9 tahun 

1964 lnatrukal tentang pelakaanaan 0.U* Ho. 12 tahun 

1964 ditambahkan bahwa pemutuaan hubungan kerja d i l e -
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rang dalam hal i

a . karena keanggotaannya dalam auatu serik at buruh, 

atau karena kegiatan dalam gerakan buruh d llu ar 

jam kerja atau dengan i j i n  majikan sewaktu jam 

kerja*

b* karena pengaduan buruh kepada yeng berwajlb me

ngenai tlngkah laku majikan, karena terbukti me- 

lan^gar peraturan negara*

o* karena paham, agama, a llra n , da era h, golongan 

dan kelamin*
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DACAU-UACAU PEUUTUSAH HUBUHGAN KBBJA BAIT EASAIAH
TAflG DI7IUBU1.KAIIUTA

Pemutuaan hubungan karla aaharuanya dlhlndarl.

Didalam mafia pembangunan eepertl oekarang in i 

dimana makin berkambang dengan paaat peruaahaan-^eruaa- 

haan pabrik-pabrik don la in -la in  uoaha produkai, maka 

fa cto r  tenaga kerja (manuala) adalah merupakan fok tor  

yang terpenting dalam paruaahaan atau dalam proaea pro

dukai*

Jadi k ita  harua aenghargai tenaga manuals itu  ba

lk  ia  aebagai buruh randah, wmpai bartaraf manager atau 

pun aabagal majikan*

Dimanapun balk di aegara^negara yang telah  maju 

ataupun yang aedang berkambang, aapartl negara kito 

aandlrl fair tor  tenaga manual a dltempatkan ae ja jar da* 

ngan faktor~faktor produkai lalnnya aepertl uang, nsa~ * 

t e r la l ,  meain flan la in  aebagainya.

Paktor-faktor in i  dalam auatu proaeo produkai d i*  

kenal oebagai fa k tor-fa k tor  input, kemudlah fa k to r -fa k - 

to r  taraabut dlolah untuk menghaallkan output dalam 

bantuk barang aatangah ja d i, barong jad i ataupun jaaa.

Olah karena itu  aebalknya pemutuaan hubungan k er-

27
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ja itu  kita h indari, untuk raencegah hal-hal yang tldak 

kita ingihkan. Tetapi eekallpun demikian kenyataan per

buruhan, raemang banyak nenunjukkan adanya pemutuaan hu

bungan kerja balk itu  dilakukan oleh  pihak tna jikan atau- 

pun oleh a i buruh aen d iri.

Pada umumnya pemutuaan hubungan kerja kebanyakan 

dilakukan oleh pihak majikan aebab pihak majikan berada 

dalam p oo ls ! yang leb ih  kuat, balk eoa ia l maupun ekono- 

misnya•

Sari pihak buruh jarang adanya pemutuaan hubung

an k erja , karena buruh itu  berada dalam p osie i yang l e -

mah s o s ia l  ekonomisnya, terkecuali dalam keadaan yang
i

terpakaa dan tak dapat d ih lndari, barulah pihak buruh 

itu  mengadakan pemutuaan hubungan kerja .

Apablla kita perhatlkan dari eegi buruh* balk 

la  bertsra f manager maupun dla buruh blaBa, umumnya 

menyatakan bahwa ealah aatu fak tor yang diharapkan da- 

r i  peruaahaan lalah  adanya rasa kepastian, dla akan be

kerja terua d l peruaahaan yang selama in i mereke ee -  

nangi*

Mereka tidak ingin  aelalu dihantul oleh  pemecat- 

an atau pemutuaan hubungan kerja atau dlruaohkan tanpa 

kesalahan dan diperlakukan aewenang-wenang sehingga ke- 

hilangan harapan dimaaa depan.
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1* i&oam-caoan nemutuean hubungan b a r jt .

Kalau k its  lih a t  delan e lo t l c  hukum perburuhan 

yang ada dalan keoeluruhannya pada go r i  a beaarnya penm- 

tuaan hubungan kerja dapat kita golongken dalam 4 (a®4* 

pat) maeam yaitu *

a* Pemutuaan hubungan kerja karena hukun. 

b* Pemutuaan hubungan kerja oleh  pihak buruh* 

o« Pemutuaan hubungan kerja karena kehendak m aji-

kan.
d* Pemutueon hubungan kerja karena dlputuakan oleh

Pengadilan (Hakim).

a . Pemytuenn_hgbungaiL kerJa karawLhuXuia.

Pesutuaan hubungan kerja d ia in i ditakoudkan ia -  

lah aeauatu hubungan kerja itu  putua dengan aendirinya 

deni bukura (van reohtwege), karena atfanya auatu kcada~ 

an tertentu , kejadlan tertontu ataupun menong telah di- 

parjanjikan oleh maolng-oaeing pihak.

Putua deal hukum atau karena hukum artlnya tan

pa adanya aeauatu tindakan dari aalah aatu pihak balk 

pihak buruh maupun naJikan untuk monutuakan hubungan 

kerja*

Tormaauk kedalam jen lo  pemutuaan hubungan kerja 

ln l a . i .  perjan jlan  kerja untuk waktu tertentu , dengan 

habianya waktu yang diperjanjlkan maka dengan a en d ir i-
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nya hubungan kerja putua tanpa auatu pihakpun melakukan 

aeauatu tlndakan ataupun pernyataan putue.

Jadi untuk memutuskan tidak perlu dlperhatikan 

tenggang pernyataan putua (opseggingaterraijn) terkecua- 

11 Jika J

* hal in i  terleb ih  dahulu telah  ditetaptoan aecara 

te r tu lia  dalam perjanjian  atau peraturan perusa

haan*

-  manurut aturan undang-undang atau kelaeiaan ae- 

haruanya dalam jangka waktu tertentu menyataken 

terlab lh  dahulu dan pihak-pihak itu  aekedar hal 

in i  d iizinkan tldak menyimpang dari perjanjian  

yang dibuat te r tu lia  atau dari peraturan peruaa- 

haan.

Dengan putuaayarfcubungan kerja untuk jangka wak

tu tertentu  karena hukum* ,ia g i majikan tidak ada kewa- 

jlban  untuk membayar ganti rugi atau peaangon*

Dlaamping perjanjian  untuk waktu tertentu juga 

barlaku untuk perjan jian  kerja borongan dengan a e lea a i- 

nya borongan make hubungan kerja dengan eendlrinya pu

tua*

Hubungan kerja juga putua dengan aendirinya ka

rena menlnggalnya buruh (paaal 1603 j  B.W*).

Sebaliknya dengan meninggalnya majikan hubungan 

kerja tldak putua dengan eendlrinya« terkeeuall telah
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diper janjikan aebaliknya ataupun karena o l fa t  hubungan 

kerja itu  aangat peraoonlijk*

Hiealnya i aeorang penyanyi mempekerjakan ae -  

orang pemain piano untuk mengiringinya dalam menyanyikan 

lagu-lagunya» hubungan kerja aeraacam in i  putua dengan 

meninggalhye penyanyi itu* ^

(Pal 1603 k B.W*, pal 450 ayat 2 K.tMJ.D.)* 

Hubungan kerja juga putua demi hukum didalam ke

adaan memaksa (overmaoht) aeperti didalam paaal 421 K* 

U.H.D* (ayat 3 ) .

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pelaut untuk 

bekerja ( wengikatkan d ir i )  pada auatu kapal tertentu Ba

ja atau kapal yang bersangkutan itu  tenggelam atau mua- 

nah maka perjanjian  kerjanya putua derai hukum*

b* Pemutuaan hubungan kerja oleh  pihak buruh*

Pada umumnya buruh berwenang tia p  waktu yang d i -  

kehendakinya untuk memutuskan hubungan kerja dengan per* 

aetujuan majikan. Didalam praktek pihak buruh jarang me- 

mutuakan hubungan kerja* terkeouall kalau ada alaaan -  

alaaan yang niemakaakan aehingga berdaaarkan paaal 1603 

p B*tf. ia  dapat memutuskan hubungan kerja*

Alaaan-alaaan mandeaak tereabut tv r ja d i b ila  kea- 

daannya audah eederaikian rupa aehingga pihak buruh tak

^  Imam: Soepomo, Hukum Perburuhan bagian pertama 
Hubungan Ker.la* Penerbit&afeak, 1968, fa. 1^4.
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layak la g i mengharapkan hubungan kerja dengan majikan, 

Adapun aleaan-alaaan mendeaak manurut pasal 1603 

p B.W. itu  anatara la in  t

1* Jika majikan menganiaya# menghina aecara keaar 

atau dangan aangat oengancam buruh# anggauta ke- 

luarga atau orang aarumah buruh atau membiarkan 

perfeuatan-perbuatan aemacam itu  dllakukan olah 

salah eeorang aaruoah atau aaorang bawahan m aji

kan*

2* Jika majikan membujuk atau mencoba membujuk bu

ruh# anggauta kaluarga atau orang-orang aarumah# 

al buruh# untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

yang bertantangan dangan undang-undang atau ke- 

ausiiaan atau jika la membiarkan aalah aaorang 

eerumahnya atau orang bawahannya melakukan pern- 

bujukan atau percobaan pambujukan dcmlklan*

3* Jika majikan tldak membayar upah pada waktu yang 

ditatapkan*

4« Jika dalam hal ilayaratkan maka nan dan parumahan 

majikan memberikan maka nan dan parumahan aecara 

tidak patut.

5• Jika majikan tidak memberikan cukup pekerjaan pa

da buruh yang upahnya ditatapkan targantung pada 

h aa il pekerjaan yang dllakukan.
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6. Jlka ms Jlkon kepada buruh tldak raemberlkan atau 

tldak oukup membarlkan pertolongan yang d layarat- 

kon* dalara hoi nano upahnyo ditetopkan targen- 

tung pada baa ll pokerjaan yang dllakufcannya.

7. Jlka majlkan dangon cars la in  aangat melalalkan 

kewajiban-fcowajiban yang dltatapkan daloa p cr je n - 

Jian karja«

8* * l̂ka aajikaa menerintahkan buruh oolokuteon pcker- 

jaian dl paruaahaan majikon lo in , naloupun buruh 

raonolak pekerjaan l t u # cadongkan pekorjaan itu  

tldak tiabu l dori hubungan korja*

9* Jlka barlangaungnya hubungan kerja itu  dapat maa- 

bahayakan oekall Jlwa* kocohatan, kaaualXaan bu- 

rah atau naraa balknya* aedangkan hal in i  tldak 

tfcrnyata pada aaot nengadakan porjan jlon  k arja .

10. Jlka buruh, karona dok it atau aobib-aobab lo in , 

tldak karona perbuatannyo aen dirl, tldak dapat 

nalakukan pekerjaan yang dlcanggupfcan.

•Marl kaeopat nacan pamutuaan hubungan kerjo t e r -  

oobut dlataa panutuaan hubungan karja oloh buruh toraa- 

ouk macalah yang kurong banyak dlatur*

Dalsn undong-undang tfo*12 tahun 1964 tentang 

■ponutuoan hubuncon kerjo dl paruaahaan awaata% mange- 

nal pecutucon hubungan korja oloh buruh tldak dlalnggung
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alnggung, u .u . taraabut han/a oaiauat katantuan-katantu- 

an oanganal ayarat-ayarat dan la in  panutuaan hubungan 

karja .

fade umumnya dldalam dunla parburuhan modaro can- 

derung untuk borpandapat bahtra saaalah pemutuaan hubu- 

ngan korja olah buruh dlanggap aabagal halt darl aatlap 

buruh* Kaoandarungan in i  barpangkal darl prlnalp hok- 

hak a east nanuela* Soal apakah aoaeorang aka a teraa b a - 

karja atau tidok dldalan auatu paruaahaan adalah maaa- 

lah prlbodl dangan kata la in  aceoorang tldak dapat d i -  

pakca untuk tarua bakarja dl auatu paruaahaan» kaeuall 

ataa paraatujuan baraana yang dltuongkan dalam bantuk 

parjanjlan karja yang aah oonurut hukuo*

lietapl Boaong ada beberapa kamungklnan p i -

hak buruh aeautuakan hubungan korja karono nondapatfcan 

taapat yang lablh  balk untuk bakarjat nlaalnya candapat 

g a jl  yang lablh  bagua» kadudukan ataupun fa o i l l t o a - fa -  

a l l lta a  lalnnya.

Janutuaan hubungan karja olah plhak buruh ma

ma ng can gat jarang fcerjadl, kalaupun te r ja d l hanyalah 

boberapa g a lln t lr  Baja* In i blaaanya tarjad l pada bu- 

ruh-buruh yang oampunyal kaakhllan khuaua dan buroh-bu- 

ruh yang daalklan aukar dldapat olah plhak aajlkan.

Dalam keadaan oapartl l tu ,  kanyatoannya nocang 

plhok buruh lngin  manoarl tanpat yang lablh  balk dan
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aamutuakato hubungan karja aacara aaplhak.

Selain alaaan-"alaran aandaaak manurut pal 1603 

B*tt* aaka pal 419 K,TF*H*D. manambohkan alaaan-alaaan 

aandaaak bag! buruh ada 10 hoi abb *

1. Apabilo panguaaha cembarlkan parintah kapadanya 

yang bartantangan dangan parjanjlan  kerjanja 

atau dangan kawajlban-kawaJiban yang dlplkulkan 

olah undang-undang kapada buruh.

2 . Apablla panguaaha kapal nanunjukkan kapolnya

barleyor keauatu pala'buhan yang taraabut dalamf
parang la u t, atau ke auatu palabuhan yang oa - 

dang dlkapung, kecuall jlka parjanjlan  karja aa- 

eara tagaa naouat daalklan dan dlbuat oeaudah 

peoahnya parang atau oeaudah pemyataan panga- 

pungan.

3* Apabila dalaa hal tarcakaud pada pal 367 K,U,H,D 

panguaaha nambarlkan parlntah barangkat kaauatu 

palabuhan nuauh.

4* Apablla panguaaha nang, unakan atau menyuruh 

oanggunatam kapal untuk pardagangan budek, pa- 

raopokan, parampokan dldarat yang dlancaa dangan 

pldana atau pangangkutan barang^barang yang pa- 

maoukannya dllarang dlnagara tujuan#

5. Apablla panguaaha nanunjukkan kapolnya untuk ma-
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ngangkut barang-borang larangan (kontrabande) 

kocuoll jlka parjen jian  kerja aooara tegaa nenu- 

at denlklan dan dlbuat aaeudah peoahnya parang*

6. Apablla baglnya dlkapal ada babaya dan akan d la - 

nlaya o l«h  nakhoda atau aeoreng panumpang.

7. Apablla penglnapan dlkapal deoiklan keadeannyo, 

aehingga oerugikan kaaahatan para buruh.

8* Apablla kopadanya tldak dlberlkan makanan yang 

nanjadl haknya atau dlberlkan dalam koadaan ru - 

oek.

9* Apablla kapalnya kohllaneon hak norakal bendora 

Indonooia.

10* Apablla parjanjlan kerja dlbuat untuk ouotu otou 

barepa pelayaran tartontu dan penguaaha kapal 

nonyuruh kopal nelakukan poloyeran-pelayaron lo 

in .

Kctentuan-katentuan dldalao nooor 2* 5» dan 5 t l 

dak dlonggap oebagal alacon yang tnendooak, apablla cotu 

dan la in  dllakukan ataa perlntah Prealden (penerlntoh)*

o. Jaoutuoan hubungan kerja karana kahendak aaJlknn*

Hubungan kerja yang dlputuakan olah plhnk n o j l -  

kan aopanuhnya d latur oloh undang-undang Uo.12 tabun 

1964* Dalan undang-undang toraobut dltatapkan bohro pa-
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da daaarnja pamutuoan hubungan karja tldak d llslnkan 

malahan dalam hal tertantu d iloron g  dangan tegaa.

IJemun dalam hal pocutuaan hubungan karja tldak 

depot dlhindarkan dan porundlngan dangan plhak buruh 

atau narikat buruh tldak aenghaallkan ka to aepakett na- 

jlkan wo Jib meaberltahukon oakeud untuk mamutuekan hu

bungan karja taraabut kepada P .4.0* etau £*4*£* atau 

dangan kate la in  harua menlnta l j l n  kapada ?»4#X>'« atau 

P.4.IV
Heoang makeud darlpada undang-undang Wo*12 tahun 

1964 l n l f la lah  untuk Benjamin ketenteraoan den kapaa~ 

tlan  bagl kaum buruh.

Dalam ha 1-ha 1 apakah pcmutuaan hubungan karja itu  

d llorang?

Henurut undang-undang taraabut dan Inatrukal &en- 

ta r l Ferburuhan tto .9 /fa tra /l964  ye itu  *

1* Qolama buruh berhalangan nanjalankan poker jaan- 

nya karana kaadaan ca k lt , menurut keterangon dok- 

tar oelama waktu tak raelanpaul 12 bulan terua 

menerua•

2. Salama buruh berhalangan nenjalanken pekarjaan- 

ny8 karana memenuhl kanajlban tarhadap negara

x\'  Bekarang Uenterl Manage *«r ja Erenamlgreat 
dan Xbpefaal*
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yeag dltatapkan oloh  undang-undang atau p ooorin - 

tah, atau karena raenjalankan ibodot yang d lp e - 

rlntahkon agaaonya don yang d laetu ju l peoerin - 

tah«

3* Parana hal yang berhubungan dongan keanggotaan 

ouatu aerlkot buruh atau karena keglatan dalam 

gemkan buruh d ilu ar jan kerja atau dengan la in  

nojlkan aewaktu jon lterja*

4* Kcrena pongaduan buruh kepada yang berwajlb a e - 

ngonal tlngkoh laku cajlkan karena terbuktl rae- 

longgar peraturan nogaro.

5* Corona faham, agono, a llra n , daorah, golongan 

dan kelanln*

Diotaa talah dlkatakan bahwa pemutuaan hubungan 

korja Itu  harua memlnte la in  kepada P*4*D* atau JP*4*?« 

Hal in i  harulah boleh dlajukan oetelah oajlkan nenguea- 

hakon agar jangan te r ja d l penutuaanh hubungan korja  ya- 

Itu Jlka, oetelah aegala uaaha Itu dllakukan* pemutuaan 

hubungan kerja totap tldok dapat dlhlndarkan, oajlkan 

audah pula oonfadakan porundlngon dengan organloaol bu

ruh dloatta buruh borllndung atau dengan buruhnya aondl- 

r l  jlka buruh Itu tldak menjadl anggotaf darl aalah aa- 

tu organlaaal buruh* don kemudlan pemutuaan hubungan 

kerja tldak dlaetujulnya*
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Jad£ pemutusan hubungan kerja oleh  majikan hanya 

dapat dllakukan aetelah mendapat is in  darl P*4*D. atau 

P .4 .P .
Sebaliknya pemutusan hubungan karja tanpa is in , 

dimana la in  diharuakan adalah bata l karena hukum. In i 

berarti hubungan kerja taraabut tldak putus. Majikan 

yang tanpa is in  memberhentikan buruh» waj ib  menbayar t e -  

rue upah buruh yang bereangkutan.

Kemudian tlnbul pertangaan, dldalem hal-hal yang 

bagalmanakdh la in  dari P . 4 . B .  atau P . 4 . P *  Itu  tldak d l -  

perlukan ? -  Jawabnya yaltu * pemutuaan hubungan kerja 

itu  tldak cemarlukan la in  adalah aebagai berlkut t '

1, Pemutuaan hubungan karja yang d laetu ju i olah o r -  

ganlaaal buruh darl buruh yang bereangkutan.

2* Pemutusan hubungan kerja itu  d laetu ju i oleh buruh 

itui aen dlri.

3* Pemutuaan hubungan kerja Itu dllakukan terhadap 

buruh dalam maaa peroobaan (pa lin g  lama 3 bulan).

4* Pemutuaan hubungan kerja itu  dllakukan karena hu

bungan kerja Itu  putua dami hukum.

5. Pemutuaan hubungan kerja itu  diputuekan oleh Pe- 

ngadilan karana alaaan-elaaan mendeaak*

o)
9 H idajat M.S.,  Daaar-daaar hubungan perburuhan 

dl Indoncala, Panerbit Erlangga -  JakartaV 1970, h . 55*54*
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6* Pamutuaan hubungan karja Itu dilakukan oleh Ba- 

l e i  Harta Paninggalan.

7* Pamutuaan hubungan karja dilakukan karena a da 

paraturan pondiun, dlmana buruh aeaudoh maeo karja 

atau uaia tartantu dapat dipenaiun*

Pihak majikan dapat mamutuakan hubungan karja 

bardaaarkan alaaan-alaaan yang mandeaak*

Henganai ape yang dlmakoud alaaan mandeaak b a g i- 

pihak majikan la lah  t perbuatan-perbuatan, a i fa t -a i fa t  

atau tingkah laku buruh yang aederaikian rupa, aehingga 

mangakibatkan bahwa adalah tidak layak mengharapkan da- 

r i  pihak majikan untuk manaruakan hubungan karja*

Adapun parlnolan yang dlmakaud dangan alasan- 

elaean mandeaak manurut pasal 1603 o B*ff* adalah aaba- 

gal berikut s

1* Apablla aeorang buruh aamula menipu a i majikan 

dangan mamperlihatkan aurat tande c e r t i f l c a t  p a l-  

*su| atau sambohongi majikan tentang cara menghen- 

tikan hubungan kerja dongan majikan la in ,

2* Apablla kecakapan aeorang buruh tarnyata aangat 

kurang*

3* Apablla aeorang buruh, mesklpun talah d iperingat- 

kan, namun minum minuman karaa aehingga mabuk*
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4* Apablla aeopang buruh molakulcan penourian-pencu- 

r la n , penggelapan bo rang atau la ln -la ln  ke jahat- 

an yang menycbabkan majikan tldak la g ! menaruh 

kapercayaan kepada a i buruh*

5* Apablla aeorang buruh oenganiaya majikan atau 

keluarganye#

6. Apablla aeorang buruh oendorong majikan atau ke- 

luarganya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

yang melanggar undang-undang atau yang berten - 

tongan dengan keeuailaan,

7* Apablla ai buruh, meakipun telah  dlperlngatkan# 

aeoara aenbrono oaruaakkan barang-barang m llik 

a i majikan*

8 . Apablla s i  buruh dengan aengaja atau aecara aeo- 

brono membahayakan dlrinya eendiri atau orang 

la in ,

9« Apablla a l buruh membuka rahaala majikan.

10. Apablla ai buruh aelalu dengan kerae kopala me- 

nolak melakukan pertntah-perlntah yang pa tut da- 

r i  majikan.

11. Apablla a l buruh aecara kaear tldak melakaanakan 

tugaanya#

12. Apablla e l buruh aebagai aklbat darl kooengajaan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



42

nya atau kurang hati-hatinya manjadi tldak b a r- 

daya untuk malakukan tugaanya.

Kite talah katahul bahwa plhak majikan harualah 

noolnte i j i n  tarlab lh  dahulu kepada P.4*D* atau £*4*P* 

b il*  handak mamutuakan hubungan karja dangan plhak bu

ruh «

Eeda umumnya parmintoan la in  untuk taengadakan pa- 

mutueon hubungan kerja dapat dlberlkan, olah karana bu

ruh talah malanggar hukum atau merugikan paruaahaan*

Da lots ha 1-ha1 apakah buruh Itu dikatakan talah 

malanggar hukum atou merugikan paruaahaan?

Uenurut Inatrukal Manteri Parburuhan tfo*15/i&®t/ 

1964 tartaneco1 24 Daaamber 1964, menetapkan oabalaa 

hal yang dikatakan perbuatan malanggar hukum atau meru- 

gikan paruaahaan.

HaX-hal itu  adalah aebagal barikut s

1. Peneurlan* penggalapan*

2« Panganlayaan panguaaha, kaluarga panguaaha atau 

tai&an aekerja*

5« Mamikat panguaaha* kaluarga panguaaha atau taoan 

aakarja untuk barbuat aaauatu yang malanggar ho

kum atau kaauallaan.

4* Eafruaak dangan aangaja atau karana kaoerobohan, 

p i l ik  paruaahaan*
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5* Eanborlken ketorangan peleu.

6* tiabuk ditompat kerjo*

7* Kanghlaa oooara kaoar atau mongancam penguaaho, 

keluorga ponguoahc otau taoen cekorjanya*

8. Haigbongkar rahoola poruoahaan otau rahaaia rumah 

tangga perueahaan*

9* He noInk porintoh yang loyak, walaupun oudah d i -  

porlng&tkan*

10* Uelaloikan kowajlbon oooara oarampangan.

11* Tldak eokop eolakukon pokerjoan-pokerjann nolau- 

pun oudoh diooba dlBana-cana*

Pihok o j lk a n  dapat Jugo cangadokan ponutuoon 

bubungan korja ooeara caaool* korono berbagal nacon 

alaaan, raloalnyof karona alaaan okonooie, kahsblaos b o - 

ban bsku, otomateaasi, o f f lo io n c y , ra tio n a llca o l dob* 

dalam nenghadapi parnintoon lc ln  untuk 

ponutuean hubungan karja oooara aaacal, haruo ccnpor- 

hatlkan pula haX-hol abb f

1* Organloaai buruh aupaya d la jak  borunding* khu- 

ouonyo tentang i

a* jualah pangurangon.

b . pengurongan kerja lentbur* 

o ,  porundlngan haruo dilakukan da lo o  waktu yang 

loyak oobolua pooutuoan.
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d* pemilihan alapakah yang harua diperbeifcanti- 

kan leb ih  dahulu*

2* Pemberhantian aupaya menurut auatu ukuran (k r i t e -  

r la )  tertantu , diparhatikan balk kepentingan per- 

usahaan maupun kepentingan buruh*

Dalam ukuran tersabut aupaya diperbstlkaar.j

a . kelancaran pekerjaan dl peruana.*. > 

h* keakhlien, kemampuan, kecakapsn darl burub na- 

aing-^naaing. 

c* lBraanya ntaaa karja* 

d* umur buruh* 

a* keadaan keluargo buruh.

3* Dalam hal paruaahaan memerlukan buruh la g i , su - 

paya d ibari p r io r itea  kapada para buruh yang hu

bungan kerjanya diputuekan karana pengurangan 

tanaga karja*

liengenai apa yang dimakaud dangan pemutuaan hu

bungan karja aecara masaal tidak d ijelaskan dalam In a - 

trukai Ho* 9 /iaat/l964*

Uhdang-undang No. 12 tahun 1964 mengenal adanya 

pemutuaan hubungan karja aaoara beaar-besaran, dan yang 

dlanggap te r ja d i jlka dalam aatu paruaahaan dalam 1 bu- 

lan , panguaaha mamutuakan hubungan karja dangan 10 orang 

buruh atau lab lh  atau auatu rentetan pemutusan yang
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menggambarkan auatu itik a d  untuk mengadakan pemutuaan

hubungan kerja eecara beaar^bwaran* Gedangkan mengenal

jumlah 10 orang buruh atau leb ih  itu  hanya sebagai an-

car-ancar Baja*

Sebenaraya yang dimakaud pemutuaan hubungan kerja-

aeoara beaar-beaaran adalah eama dengan pemutusan hu -

bungan kerja aecara niaeoal, yaitu  pemutuaan hubungan

kerja yang berdaearkan alaaan-alaaan ekonomis, eeperti

pangurangan jumlah buruh atau penghematan dan aebagai-
3)nya,

Sedangkan pemutuaan hubungan kerja dengan 10 

orang buruh atau leb ih  karena miaalnya melakukan tindak 

pidana pencurlan atau penggelapan tldaklah teraoauk d i -  

da lam pengertlan pemutuaan hubungan kerja oecara maoaal.

d . Pemutuaan hubungan kerja oleh Pengadllan (Ha

kim*

Hubungan kerja dapat juga dlputuakan atau d ipe- 

cahkon oleh fengadilan Uegeri atoa peraiintaan maaing- 

maeing plhak yaitu buruh ataupun majikan, karena alasan 

alaaan penting.

Menurut paoal 1603 ▼ B,W. ijaaing-aaaing plhak 

adalah aetiap wektu berhak, juga aebelum pekerjaan d i -

•x)
JI Imam Soepomo, op d t . h. 165*
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mulal, karena alaaan-alaaan panting mamajukan permohon- 

an te r tu lia  kepada Pengadilan ffegeri dari tempat k ed i- 

amannya yang aeaungguhnya aupaya peraetujuan perburuhan 

dinyatakan putua (bubar).

Begitu juga paeal 420 K.U.H.D* mengatakan t ia p -  

tiap  plhak sewaktu-waktu, juga eebelum hubungan kerja 

d iau la i berdoaarkan alefipn-alaaan panting, berhak raeain- 

ta kepada Pengadilan ditempat plhak yang baraangkutan 

berdiam atau dimana kopal itu  berada atau diluar Indo- 

neala menghubungi perwakllan yang pertama dapat d icapa i, 

dengan pormintaan untuk menyataken putuanya hubungan 

karja* Buruh hanya dapat raengajukan permlntaan in i  b ila  

hal itu  dapat dilakukan dengan tldak; menghambat kapal 

aecara vrajar.

Apftkah yang dimakaud dengan alaaan-alaaan pan-

tin g  ltR  ?

Aleean-aleaan panting adalah dlaatnping alaaan- 

alaaan mehdeaak aepertl yang tercantum dalom pal 1603 o 

dan 1603 p B*W* yaitu b ila  pada auatu aaat terdapat pe- 

rubohan-perubahan keadaan pribadl atau kekayaan dari pe- 

mohon atau pibak lainnya atau prubahan-porubahan keada- 

an dalam raana pefcer jaan dilakukan yang aedaBTklan rupa * 

aifatnya aahlngga adalah layak aegera atau dalam waktu 

pandek perlu diadakan pemutuaan hubungan kerja#
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Pesfil 420 ayat 3K.U.H.D. menambahken disamping 

alaean-«laean panting taraabut dalam B.W.,juga kaadaan 

keadaan yang eetelah pembuatan perjan jian  kerja  d lketa - 

hui oleh penuntut atau muncul eeaudah itu , oehingga pe- 

layaran atau melanjutkan itu  dapat mendatangkan bahaya 

beaar bagi jiwa buruh yang tldak terduga-duga kecuali 

pelayaran atau melanjutkannya Itu  dllakukan ataa p erin - 

' tab pemerintah*

Paaal 411 K*U *H*D* manambahkan aebagai alaean 

mendasak ya itu  a

1 .,J ik a  nakhoda manganlaya, menghina aecare kaaar 

atau melakukan ancaaan yang membahayakan atau 

membujuk atau beruaaha membujuk nelakukan tlndak- 

an-tindakan yang bertantangan dengan u .u . atau 

tata su e ila , terhadap aeorang penumpang kapal 

yang dipimpinnya.

2 . Jika nakhoda aenolak memenuhi eeauatu perlntah 

yang diberikan kepadanya aeaual dengan ia i  

pel 408 K*U*H*D*

3# Jlka nakhoda balk untuk aemantara xnaupun untuk 

selama-lamanya dlcabut haknya untuk bekerja d i 

ke pal cebagai nakhoda*

4* Jlka nakhoda, d ilu ar pengatahuan pengusaha kapal 

mamba*a barang-barang selundupan kedalam kapal
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atau aembolohkan penyelundupan*

Pada paaal 416 Kf U,H,D# jugs dlaebutkan aebagal 

alaaan-alaaan mandeaak yaltu  *

1* Jiko buruh menganlaya* menghlna eeoara kaoar 

atau melakukan aneaman yang membahayakan atau 

metnbujuk atau berueeha membujuk untuk melakukan 

tlndakan-tlndakan yang bertentangan dengan un- 

dang-undang atau tata cu e !la , terhadap nakhoda 

atau aeorang penuapang kapal*

2* Jlka aeaudah dlaulalnya hubungan k erja , buruh t l -  

dak aelaporkan d lr l  dlkapal pada waktu yang d it e -  

tapkon penguaaha kapal.

3, Jika buruh baik untuk aementara maupun untuk ae- 

l#ma-lamanya diesbut haknya untuk bekorja dlka

pal yang telah dlcangguplnya*

4* ^Ika buruh d llu ar pengetahuan penguaaha kapal 

atau nakhoda meobana barang-barang aalundupan 

fcedalao kapal atau menylmpan dloana*

Jadl berdaaarkan alaaan-alaaan teraebut didolam 

pal 1603 o -  1603 p» B .ff ,, dan paaal 420 ayat 3* pal 

411 dan 418 K*U,H,JD*f yan/r dlangfrap aebagai a losa n -a la - 

can mandeaak dan alaaan-alaaan pentlng plhak cajlkan 

maupun buruh dapat memlnta kepada Pengadilan (Bakin) 

aupaya hubungan kerjanya dlputuakan.
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Pengadilan meluluakan permintaan hanya aetelah 

mendengar atau memanggil aecara aah pihak lalnnya*Jika 

pengedllam meluluakan permintaan i n i ,  maka ditetapkan 

aaat hubungan kerja itu  putua*

Penetapaa pengadilan in i  tidak dapat dimintakan 

banding, kecuali Jaksa Agung dapat meminta kaaaei kepa- 

da Jfahkamah Agung, hanya demi kepentingan u.u*

2 . Maaalah yang timbul akibat pemutuaan hubungan 

k e r ja .

Kita telah  mengetahui mengenai utacain-oaoasi pemu

tusan hubungan k erja , beaerta apa yang menjadi aebab 

atau alaean-alasannya. Sekarang timbul persoalan yaitu  

maaalah-masalah apakah lciranya yang timbul aebagai ak i

bat darl pemutuaan hubungan kerja ataupun kemungkinan 

kemungkinan apa aaja yang dapat timbul aebagai ak lb a t- 

nya ?

Kiranya untuk menjawab persoalan in i  k ita  harua 

(perlu ) mengadakan tinjauan dari beberapa a eg i.

Hubungan kerja yang putua karena hukum, atau ka

rena persetujuan buruh dengan majikan, aecara th e o r lt ls  

tidaklah membawa maaalah*

Tetapi la in  dengan pemutuaan hubungan kerja yang d i la -  

kukan aeoara oepihak.
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Sebfnarnya oemuanya in i  membawa maaalah, kalau 

k ita  tin jau  aecara keseluruhannya, aebagai berikut t

Bafff buruh dan keluarganya*

Pemutuaan hubungan kerja aecara seplhak oleh p i -  

hak majikan* bagi a l buruh adalah merupakan pereoalan 

yang menyangkut naaib buruh aecara pereeorangan* Tetapi 

diaamping itu  juga menyangkut naaib keluarganya yang 

menjadi tanggungannya, ia te r i  dan anak-anaknya.

Putuenya hubungan kerja bagi buruh merupakan p er- 

mulaan pengangguran dengan aegala aklbatnya, berarti 

penauloan penderitaan baglnya beeerta eegenap anggota ke- 

luarganya, didalam a r t !  tldak dapat memberikan kebutuh- 

an-kebutuhan keluarganya aecara tcrntur eeperti eebelua 

terjadinya pemutuaan hubungan kerja misalnya i menyeko- 

lahkan anak^anaknya, member! makan, pakaian dais*

Boleh dikatakan tlmbul kegoncangan didalam unit 

oaeyarakat te rk e c ll  ya itu  keluarga, karena biasanya bu

ruh juga merupakan kepala dari auatu keluarga*

Jadi la  eebagai kepala keluarga bertanggung Ja- 

wab* merupakan piindung dar^pada aegenap keluarganya*

Jadi dapatlah dlbayangkan9 bagaimana aulitnya 

pendoritaen yeng dialami oleh buruh didalam menghadapl
*

pemutuaan hubungan kerja*
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Bagi maayarakat merupakan naaalah aoBial.

Maealah in i  tidaklah berhenti aampai d is in i  aaja, 

tetap i maaalah buruh yang diberhentikan akan menambah 

jumlah pengangguran didalam maayarakat. Hal in i  d le a - 

babkan karena aulitnya untuk mendapatkan lapangan kerja 

pada dewasa in i ,  aedangkan tenaga kerja yang audah ada 

aekarang maaih banyak menganggurf ataupun setangah me- 

nganggur, atau dapat juga dikatakan adanya pengangguran 

yang tldak kentara*

Haaalah pengangguran bagi negara k ita  adalah me- 

rupakan maaalah yang aeriua dan harua d lca ri ja lan  Ice -  

luar untuk mengataeinya.

Pejnerintah telah  beruaaha keros untuk mengataai 

maealah pengangguran in i  dengan berbagai cara a . i .  i 

menoiptakan lapangan kerja baru, pembataaan tenaga ker

ja Being* yang terbataa pada tenaga akhli yang memang 

diperlukan, dob.

Pamerintah juga mengadakan ueaha dongataei maaa- 

lah perkembangan penduduk, untuk mencegahziya a . i .  t 

dengan mengintenaiefkan program Keluarga Berenoana.

Memang k ita  harua mengakui bahwa maealah pendu- 

duk dan lapangan kerja aelalu  aenjadi pole ok perhatian, 

balk bagi negara k ita  maupun lingkungan internasional.

Oleh karena itu  maaalah pemutuaan hubungan kerja 

juga merupakan maaalah kemaayarakatan atau merupakan ma-
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ealah e o e ia l.

Pemutuaan hubungan-hubungan kerja baik itu  aeca- 

ra paraeorangan, le b ih -le b lh  aecara baaar-beaaran* maka 

audah paati raenaiabah volume pangangguran, Sedangkan l a -  

pangan pekerjaan yang tereedia tldak cukup menampung- 

nya.

Dalam keadaan serba a u lit  dimana keadaan in i  mem- 

bawa kemiekinan kemungklnan eekali menimbulkan maaalah 

la in  yaitu  aeparti meningkatnya tindakan krlm lnll dida

lam maayarakat.

Diaamping itu  b*gj uar1lkan*

Pemutuaan hubungan karja d ilu ar kehendak majikan 

artinya dilakukan oleh buruh aecara aeplhak* dapat juga 

menimbulkan beberapa maaalah*

iliaalnya i perJanjian kerja  yang dibuat oleh ma

jikan  dengan buruh yang mempuayai keakhlian khusua. T e- 

tap i karena kemungkinan mendapatkan tempat yang leb ih  

enak atau jamlnan yang leb ih  memuaokan dan fa e il lta a  -  

fa e i l i t a *  la in  yang menguntungkant a l buruh kenudlan 

mamutuakan hubungan kerja aecara aeplhak.

Tetapl dalam hal in i  majikan te lah  membuat kon-
♦

trak dengan pihak ketiga*.

Dalam keadaan aepertl in i  otomatie produksi akan t e r -  

ganggu atau macet pntuk aemontara vaktu*.Hal in i  dapat 

mambawa kerugian bagi pihak majikan..
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Daoikienleh kita tln jau  eakedar mengenai maaalah 

yaBg timbul aklbat paautuaan hubungan karja Itu*

Dieomping maaalah yang dlkamukakan diataa todi 

klranyo timbul juga maaalah yang aangat panting yaitu 

nenganai gantl rugl aklbat peautuoan hubungan kerja i t u , 

3aborapa baaar atau aaberapa jauhkah para plhak dapat 

menuntut gantl rugl* apablla dladakan pomutuBon hubung

an kerja balk Itu  dllakukan atau la in  darl atau 

Apalagi paautuaan hubungan karja yang tanpa i« in »  

kamanakah pihak-pihakitu nalakukan protaanya? 

tfotuk in i morllah k ita  ik u tl Bab H I#
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HASAULQ GANTI KOGI AKIBAT PB!IUTUSAH HUBUNGAN KERJA

1. Timbulnya maaalah ganti ru g i. ^

Apakah akibat yang timbul darimpemutuaan hubung

an kerja yang dilakukan aecara aepihak oleh  buruh mau- 

pun majikan ?

Dalam bab I I  audah diuraikan macam-mecam pemu- 

tuean hubungan karja dan maaalah yang ditimbulkannya* 

Solah aatu maaalah yang aangat penting dan pe- 

l ik  eebagai ekibat dari pemutuaan hubungan kerja aeea- 

ra aepihak ia lah  timbulnya pihak yang "dirugikan* ma- 

jikan atau buruh. Jadi d is in i timbul pihak yang mende- 

r ita  kerugian atau rugi akibat tindakan pihak la in .

Bids lam h sl pemutuaan hubungan kerja aeoara o e - 

pihak in i  ada dua pihak yaitu buruh dan majikan, to r e -  

na itu  penlnjauan maaalah ganti rugi yang ditimbulkan- 

nya aaya uraikan dari dua aegi yaitu  dari aegi buruh 

diaatu pihak dan dari aegi majikan d ila in  pihak,

Sekarang timbul pertanyaan apakah daaarnya, p i -  

hak-pihok teraebut menuntut ganti rugi dan tcengapa orang 

itu  harus mengganti kerugian ?

Sebenarnya kalau kite t in ja u , bahwa tindakan ae

cara aepihak dalam pemutuaan hubungan kerja adalah me-

5*
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rupakan psrkooaan terhadap hak-hak plhak la in p ja d i me- 

rupakan pemakaaan kohendoj yang malanggar hukum,

Didalam paaal 1365 B.W. kita# ada auatu prineip  

yang mengetakan “Korugian yang timbul aebagai perbuatan 

melawan hukum harus d lganti atau ditanggung oleh  orang 

yang melakukannyaH*

Papal in i  adalah merupakan aturan umura dan b er- 

a lfa t  luae, js d i aetiap plhak yang meraaa dirugikan 

olah plhak la in  dapat mendaaarkan tuntutannya pada pa- 

sa l 1365 yang nengandung kategori hukum "on rech t- 

matige dead* (perbuatan malanggar hukum)*

Antara pihak majikan dan plhak buruh dalam hu

bungan kerja  biaaanya membuat parjanjlan kerja balk ae

cara te r tu iia  maupun llaan  yang raengikat kedua belah 

pihak dan didalam parjanjlan kerja itu  dltuangkan oya- 

rat-eyarat yang diperjanjikan*

Pada umuLinya parjanjlan kerja dibuat aecara ter-
tu lla * '

Jlka aalah aatu pihak memutuekan hubungan kerja 

tanpa mefcgindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 

tanpa adp alaoan yang aah, maka pihak yang berbuat d e - 

mikian dikatakan molakukan perbuatan malanggar hukun:, 

apablla pihak la in  tldak neiiyetujulnya*

Hal in i  d iatur dalam paaal 1603 n £*T7* den pal

14 Regaling ontalagrecht voor beppalde n ie t Eroupeae
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Arbeider 8* 1941 No. 396.

Tetapi gugatan mengenai ganti rugi in i  dapat d i -  

daaarkan pada apa yang kita kenal dalam hokum p e r ja n ji-  

an yaitu  : " Wanpreetatie" (cedera ja n ji)  -  artinya aa -  

lah eatu pihak tidak melakukan preatatie  eesuai dengan 

perjanjian  aehingga pihak yang la in  meraeo dirugikan.

Sebagai contoh s perjanjian  kerja yang dibuat 

antara majikan dan buruh untuk bokerja d i peruaahaannya* 

aeloma waktu yang ditetapkan miaol 4 tahun, te ta p i baru 

bekerja 1 tahun* buruh kemudian berhenti.

Contoh la in  t aeorang penguaaha yang meopekerja- 

kan buruh berdaoarkan kontrak dengan pihak ketiga kenu- 

dian tib a -t ib a  buruh akhli tersebut berhenti.

In i akan merugikan pihak majikanv dua oleh kara- 

nanya berhak menuntut ganti rugi berdaaarkan perbuatan 

melanggar hukum.

Jelaa audah dari contoh-contoh diataa monunjuk- 

kan bahwfi pihak yang raeraaa dirugikan akibat dari penu- 

tuaan hubungan kerja aecara aepihak, baik itu  dilakukan 

oleh buruh naupun majikan berhak nonuntut ganti rugi 

atae kerugian yang ditimbulkan oleh pihak la in .

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



57

2* Masalah gantl rugi bagi majikan aklbat pecmtusan

hubungan kerja  oleh buruh*

Pad* umumnya didalam dunia perburuhan modern cen - 

derung untuk berpuadapat bahwa maaalah pemutusan hubung

an kerja  oleh buruh dianggap sebagai hak dari setiap  bu

ruh*

Apakah piliflk buruh mau baker j a te r  us atau tidak didalam 

sesuatu perusahaan adalah soal pribadi buruh.

Tetapi hal tersebut diatas harus d it in ja u  leb ih  

lan ju t darl seg i lo in , yaitu  darl seg l majikan atau s e -  

g l  kepentingan majikan.

Sebab k ite  harus ingat d l dalam perburuhan modern, bu

ruh dan majikan merupakan unit produksly jad i antara 

buruh dan, majikan harus diusahakan keseimbangan kepen- 

tlngan ertinya kepentingan majikanpun harus d ilin d u - 

ngi*

Jadi sekalipun ada kecenderungan untuk berpen- 

dapat, bahwa masalah pemutusan hubungan kerja adalah 

menjadi hak buruh haruslah juga dljaga keseimbangan ke

pentingan aupaya tidak te r ja d i kegoncangan.

Sebagai contoh t misalnya aeorang pengusaha yang 

mempekerjakan buruh berdasarkan keakhllannya (atau bu

ruh akhli) sedang perusahaan in i te lah  membuat kontrak 

dengan pihak ketiga ; dan tlb a -t ib a  pihak buruh in i  me- 

ngadakaa pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
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Dalam keadaan aeperti in i  terang produkei menjadi t e r -  

halang atau paling tidak torhenti*

D is in i terang pihak majikan merasa dirugikan ka

rena perbuatan pihak buruh*

Kelau dalam hal pemutuaan hubungan kerja  aecara 

aepihak oleh pihak buruh in i ,  pihak majikan dapat meng- 

ajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan*

Timbul pertanyaan, didalam hal-hal apa aajakah 

e i majikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ?

Didalam undang-undang Ho*12 tahun 1964, tentang 

pemutuaan hubungan kerja d i peruaahaan awasta, maaalah 

ganti rugi bagi majikan karena pemutuaan hubungan kerja  

oleh buruh tidaklah diatur*

Jadi kita harue memakai pedaman d ilu ar undang- 

undang tereebut dan dalam hal in i  ya itu  B.ff* ataupun 

Begeling onslagrecht voor bepanlde n ie t  Eroupeaa A rbei- 

dero S . 1941 Ho. 396 .x ^

Menurut paaal 1603 n B*W. dan juga paaal 14 ant- 

alagrecht pihak buruh dapat mengakhiri hubungan kerja 

tanpa pernyataon pengakhiran atau tanpa mengindahkan k e - 

tentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemyataan pengakhir

an, dan pihak majikan tidak menyetujuinya atau tidak me- 

nerima perlakuan tereebut, maka pihak buruh yang berbuat

'  Untuk aelanjutnya disingkat ontalagrecht*x )
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itu  dikatakan telah  melakukan perbuatan nolan^car hukum, 

Jadi merupakan daear bag! pihak majikan untuk menuntut 

auatu gantl rugi kepada buruh teraebut,

Tetapi diadakan juga perkecualian, ya itu  b ila  s i  

buruh eekfttika itu  membayar ganti rugi yang d id erita  

aebagai aklbat pemutuaan hubungan kerja  atas daear ke- 

tentuan paeal 1603 q atau dalam ontalagrecht paaal 

15 maka pihak buruh tidak berbuat melanggar hukum, atau 

la  melakuikan pemutuaan hubungan kerja karena a lasan -a la - 

ean yang mendeaak dan yang diberitahukan seketika itu  

juga kepada majikan,

Mengenai jumlah penghitungan gantl rugi d iatur 

dalam paaal 1603 <1 B,\V. yang ieinya aama dengan paaal

15 ontalagrecht y a itm -  Salem auatu hubungan kerja 

untuk waktu yang tertentu , adalah aama dengan jumlah 

upah yang harua dibayar eampal pada harl berikutnya ha- 

r l  putusnya hubungan kerja dengan pernyataan penKakhir-

ffik
Tentang tenggang waktunya pengakhiran d ite ta p - 

kan# bahwa pernyataan itu  hanya boleh dllakukan menje- 

lang harl terakhirnya darl auatu bulan takwim (pal 1603 

h B.W*)*

Selanjutnya paaal 1603 i  oyat 1 menetapkan, bah

wa dalam pernyataan pengakhiran harus diindahkan teng

gang waktu aelama 1 bulan* Tenggang waktu in i dapat d l -
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perpanjang dalam Buatu pcrjan jian  t e r tu lis  atau peratur- 

an majikan eampai paling Iona 1 bulan, jik a  hubungan 

kerja pada waktu pernyataan pengakhiran itu  telah  b er- 

langaung aadik it-d ik itnya 2 tahun terus menerua*

Diaamping itu  menurut pasal 1603 u B.W. saterua- 

nya, jik a  hubungan kerja diadakan untuk waktu leb ih  l a -  

BB dari 5 tahun atau untuk aelama hidupnya aaeeoyang 

tertentu , buruh aejak saat lewatnya 5 tahun dari permu- 

laan hubungan kerja* mengakhirinya dengan mengindahkan 

tenggang mraktu 6 'bulan.

Dalam hal hubungan kerja seoudaii diadakan untuk 

v/aktu tertentu , jumlah ganti rugi itu  adalah saoa de

ngan jumlah upah yang aemeatinya dibayar selama poker- 

jaan tnasih harua dilakukan.

Didalam pel 1603 r  B.Y7 • iainya sama dengan pal

16 ontalagrecht, ditontukan pihak majikan dapat menun- 

tut ganti rugi tambahan, kalau kerugian yang la  derita  

adalah leb ih  dari ganti rugi yang diatur menurut pal 

1603 4 B*ff* (pal 15 on ta legrech t).

Dalam hal pemutuaan hubungan kerja oleh pihak 

buruh aecara melawan hukum, pihak majikan berhak me- 

nuntut ganti rugi menurut paaal 1603 q B*fl. dam dalam 

ontelfigrecht p el 15* atau dapat juga menuntut ganti ru

g i  yang aepenuhnya/aebenamya ia  G erita .

Hal in i  d iatur dalam pal 1603 a B.W. dan dalam on t- 

alagrecht pal* 17*
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Didalam paaal 1603 g B.ff* dan dalam ontalagrecht 

pal 15, aelanjutnya ditetapkan bahwa s pihak majikan 

dapat menetapkan ganti rugi yang leb ih  ttnggi jumlahnya 

didalam parjanjlan  te r tu llo  atau peraturan majikan* 

Tetapi pengadilan berwunang untuk menetapkan gantl rugi 

pada jumlfih yang leb ih  rendah, jik a  menurut pendapatnya 

ganti rugi itu  te r la lu  tinggi*

Atea ganti rugi yang harua dibayar itu , dikena- 

kan bunga sebeaar 6 jfi aetahun terhitung sejak hari hu

bungan kerja diakhiri*

Sonua tuntutan mengenai ganti rugi seperti yang 

diatur dalam pal d la tao9 kadaluvaraa dengan lewatnya

waktu 1 tahun. (pal 160? t  B*V/. dan pal 18 ontalag-
i

re o h t)*
i

Demikian mengenai nanalah gantl rugi d iatur da

lam B*W* den ontalagrecht S. 1941 No* 396.

Didalam undang-undang No. 12 tahun 1964* maaalah 

ganti riigi aklbat pemutuaan hubungan kerja  bagi majikan 

tidak diatur*

Kalau kita tin ja u  memang pada umumnya buruh ja -  

rang aekali melakukan pemutuaan hubungan kerja aecara 

seplhakidan berbuat melanggar hukum*

Sekalipun hal in i  te r ja d i biaaanya majikan harua 

juga jarang yang membavra peraoalannya aampal ke Penga

d ilan  artinya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada p i -
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hflk burub tereobut didopan Pengadilan*
Mengapa saupai denikian? Kiranya dapat diaebut- 

kaa olaaan-alaaannya aebagai berikut i

a* Biaoanya s i laajikan tidak dapat merealioir tun- 
tutannya aekalipun audah memperoleh put us an pe
ngadilan yang mempunyai kekuatan hukum peati, 
oleh karena buruh paeti tidak dapat membayar 
ganti rugi tersebut*

b* Diaamping itu juga ongkoa yang dikeluarkan untuk 
berperkarapun oukup besar dan juga tuntutan si 
majikan tidak eeouai dengan ongkoa yang telah 

dikeluarkan*

Hal-hal soperti in i meniang merupakan auatu maaa- 
lah bagi pihak majikan; kiranya satu-eatunya jalan ha- 
nya meng&dakan pemecatan dengan tidak honnat dan tidak 
menerima kembali untuk bekerja kelak*

i

3* Kaaalah ganti rugi bagi buruh kayena pemutuaan hu- 

bungan kerja oleh majikan*

Seperti telah dluraikan dalam bab-bab diataa, 
bahwa pada prineipnya menurut undang~undang pihak ma
jikan tidak dapat memutuskan hubungan kerja aecara oe» 
pihak ttirhadap buruh-buruhnya. Pemutuaan hubungan kerja 
harua mendapat peraetujuan buruh uondiri ataupun dari
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organises! buruh kelau buruh menjadi anggote aalah eatu 

organ ises! buruh.

Tetapi pihak c&jlken dapat aoja Bemutuokan hu

bungan k«rja dengan berbagoi macam aleeen, oianlnya to 

re na elscan -elooan  ekononio* Seperti pengurangan jualali 

buruh (r e e io n a lie a e i) , otom atieaalt kekurangan baton 

baku, deb*

Bila pihak aajlken  hendak neoutuokan hubungan 

kerja , harus meminta la in  kepada P*4.J># atau P.4*** 

Pcrautueen hubungan kerja yang tanpa ie in  atau

£.4«?* edeloh b o te l menurut hukum, yang berarti hubung- 

an kerja tidak putuo dan naeing-nosing pihak haruo t e -  

tap memenuhl kewojibannyiw

Balem praktek ceharl~harl banyekiterjedi pcau- 

tuaan hubungan kerja yang tldak meminta le ln  P .4.D* 

atau S&ndakan dealklan in i aeoare yurldio fortail

nonang b a ta l, tetapi banyak pihak buruh yang diberhen- 

tlkan aeoare doolklan9 .rcendiemken eaja 6au menorioa*

Hal m i  mungkin dioebobkan kareno kurongnyo pengetahuaa 

buruh akan hok-hahya yang herua mendapatkon perllndting- 

on.

ttereka tldak tahu kemano mereka harua concadukan 

porqoalonnyn, don oeteruonyo kooana mereka aenuntut geo** 

t i  rugi dob*

Hubungan kerja antara buruh dan cajlkan adalah teres euk
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dalam perikatan pordata biaca*

In i berarti Jika aalah satu pihak melakukan t in 

dakan ingkar ja n j i ,  miaalnya uenolak untuk bekerja s e r -  

ta memutuakan hubungan kerja aecara aepihak, xaaka hal 

in i  d iatur sepanuhnya oloh sanksi perdata m elalui tun

tutan perdata (c iv ie la  a ctie )*

Pihak yang meraaa dirugikan, apakah ia  buruh 

atau majifcan, M ia  te r ja d i tindakan-tindakan yang me- 

nyalahl perjanjian  kerja  te r tu lis  maupun liaan,dapat me- 

ngadukan peraoalannya kepada P*4.D. atau P*4*Pf atau ka 

Pengadiiaji Hegeri menurut hukun acara perdata biaea*

Pihak buruh dapat menuntut ganti rugi bordaaar- 

kan perbuatan melanggar h'lkum dari pihak majikan ataupun 

berdaaarkan ketentuan-ketentuan yang la in*

Sekarang baiklah k ita  tin jau  maaalah ganti rugi 

bag! buruh karena pemutuaan hubungan kerja oleh majikan 

in i  didalam peraturan perundang-undangan perburuhan k i

ta*

Didalam undang-undang N o.12 tahun 1964 maaalah 

ganti rugi karena pemutuean hubungan kerja oleh  majikan 

in i diatur dan pemutuaan hubungan kerja yang mendapat 

iz in  dari P.4*D. atau P .4 .P .

Tetapi kalau pemutuaan hubungan kerja  yang tidak 

mendapat i c in  atau yang tidal; meuinta iz in , bagaimana- 

kah hal in i  diatur ?
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Dapatkah buruh menuntut auatu ganti rugi?
Sobagai contoh i mlealnya aeorang majikan yang 

memutuakan hubungan kerja aecara eewenang-wenang, a rti- 

nya tidak berdaaarkan ketentuan dalam perjanjian yang 
telah dibuatnya, ataupun ketentuan undang-undang yang 

berlaku*
Dalam hal in i pihak buruh dapat menuntut auatu 

jumlah ganti rugi berdaaarkan ,tonrechtmatigedaadw (per- 

buatan yang melanggar hukum) yang dilakukan oleh maji

kan, dan tuntutan diajukan ke Pengadilan Negeri.
Marilah kita tinjau persoalan in i menurut B.ff.

Didalam pasal 1603 n B.T/. majikan dapat memutus- 

kan hubungan kerja sewaktu-waktu dengan tidak menper- 

hatlkan tenggang rraktu menghentikan, akan tetap i kalau 

pihak buruh tldak znenyetujuinya, maka majikan dikatakan. 

melakukan perbuatan melanggar hukum, kecuali jik a  ia  

aeketika i tu  memberikan kepada buruh itu  auatu ganti ru

g i ,  seperti yang ditentukan dalam pal 1603 q, atau jik a  

majikan memutuskan hubungan kerja itu  berdacarkan a la -  

san-alaean mendeaak aeperti yang tercantum dalam pal 

1603 o B.tt.

faaal 1603 q. B.T,. menentukan cara menghitung gnn- 

t i  rugi yang haruB diberikan, apabila ealah satu pihak 

ingin aenghentikan hubungan kerja secara tidak melanggar 
hukum, dalam hal in i pihak majikan yang memutuskan hu-
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bungnn k er jo , diharuakon nenbayar ganti rugi yang Jun- 

lahnya in lob  aabaaar upah aalaoa jangkn waktu oejok 

tanggal pemutuaan hubungan karja aampal tonggal yang d i -  

tentukan aebagai pengakhiran Jangka waktu*

KalaU pihak majikan ccautuakan hubungan karja bor~ 

daaarkan oXaaan-alaaan mondooak, aeportl yang dltentukan 

paoal 1603 o B.U* maka la  bobaa darl keharuaan membayar 

gantl rugi*

Henurut pal 1605 r B.O,, plhak burub yang diputua- 
kan hubungan kerjanya maoih boleh coninto tambahan ganti 
rugi, kelau kerugian yang oooungguhnya la derlta adalah 

lablh darl gantl rugi oenurut pal 1605 9 tadl.
Kelau pemutuaan hubungan karja aeeara melanggar 

hukum make menurut pal 1605 o» plhak buruh dapat mcnun- 

tut £nntl rugi menurut pal 1605 Q* atau gantl rugi yang 

aobanamya diderlto olehnya*

Didalao pal 1603 o b la f dltentukan* apablla aa~ 

orang buruh mempunyal hak U bur (y o r lo f )  dan plhak raaji- 

kan menghentikan hubungan kor ja dongan makaud aupaya t i -  

dak uaah memborlken keaoopatan kopada a l buruh mcngnmbil 

l ib u r , caka a l buruh berhak oo lo in  nonerima gantl rugi 

jugo raenqrlea pcabayoron upah lib u r  yang oocoatinyo fcaruo 

dldapat flalaca Ubur itu*

I3*nurut pal 1601 k* B.D. pihok buruh dapat conur- 

tut dimuka Pengadilan aupaya parjanjlan karjanya d lbo- 

talkan atau diputuo, jlka pihak majikan mengadakon poru-
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baban terhadap poraturan najlkan yang telah  dlcetujuinyo 

aedangkan poraturan majikan yang boru tldak dapat dloe* 

tu ju i pihak buruh.

Pongodilan mambarikan keputuaannya aetelah necang- 

g l l  majikan oaoara oah. tuntutan buruh okan dikabulkan 

oleh  Pengadilan, koouall jika pengadilan berpendapat bu

ruh tidak dirugikan ataupun tldak oebegltu banyak diru 

gikan oleh peraturan majikan boru atau peraturan eajlkan 

yang dirubah Itu .

Kalau pengadilan mengabulkon tuntutan buruh eaka 

la  berhak akan auatu gontl rugi aapertl yang d iatur da* 

lan pal 1$03 q B*0.

Selanjutnyo pal 1603 t .  conantukan hak menuntut 

ganti rugi menurut paaal 1603 a* 1603 a M o, gugur (d a - 

luwaraa) dengan lenatnya naktu 1 tahun.

Eenurut undang-undang flo*12 tahun 1964 dan pera- 

Juron pelakaanaannya i pihak majikan b ila  hendak aemutuo- 

kan hubungan kerja dengan buruhnya, balk aecara paraoo- 

rangan maupun aecara maaaal haruo coninta la in  kepada 

P .4.D , atau P.4«P*

Paaal 7 ayot 2 , Undang-undang Do. 12 tahun 1964* 

canotapkan bahca b ila  P.4«^« atau P.4*?« menborikon lo in  

untuk menutuakan hubungan kerja* o k a  P.4.B* atau £.4«** 

dapat mercajibkan untuk nonberlkan kepada buruh yang d l -  

borhentlkon Itu  uang peeangon* uang jaaa don ganti rugi 

lalnnya*
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#eng6nal pombcrion uang poeangon, uang Jeoo dan 

gantl rugi leinnjra oenurut Inotrukol Kenterl Parburuhon 

H o*15/inot/l964 oonberl padonan kepada Banitya Panyalc- 

oolan Peraallelhan Perburuhan aebagai berlkut t

1« apablla kaoalahan buruh adalah conga t b m t ,  t l -  

dak dlberlkan uang peoangon, uang jaea atau ganti 

rugi lalnnya*

2* apablla keoalahan buruh adalah cukup bo oar, honyo 

dlborlkon uang poaangon, oodeng uang jaaa den 

gantl rugi lalnnyo tldak dlborikan.

3* pado panutucan hubunron korjo yang la in  darlpada 

Itu  (d lo ta o ) dlberlkan uang poeongon* uang jaco 

don gantl rugi lolnnya*

Dldalan lnatrukal Eanteri Perburuhan ^0 , 15/ l n o t /  

1964 Itu  tldak dijolaokan lo g l Qongenai porlnclan fco l- 

hal oana yang dlanggap eebogal koaalahon b cro t, nano 

yang eukutp bcrat dan oeteruonya,

?otopi d idaloo aurot edoran Can to r i Tons go Korjo 

tonggal 8 Pabruarl 1967 Ho*362/67 yang nonarlk konball 

Inotrukol-lnatrukal Kentorl Perburuhan tanggal 20 Sop-* 

toobor 1964 ^o*9 /lnot/64  dan tanggal 24 Daaoober 1964 

no*15/lnot/64 oaoberikon porlnolan ebb 1

1* ?ang dlanggap aobacal kooolahan yang beaar * 

o* ponnurlan dan ponggolopan*
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b* panganiayaan penguaaha atau tensan ookorjo . 

c# D O Q ik at penguaaha» keluarga penguaaha otau t o -  

nan aekerja*

&• d . maruaak dengan oengaja atau karena kocorobohan 

n i l ik  peruaahaan. 

e« cemberl keterangan polou . 

f«  eabuk dltempat kerja*

g* aenghlna aecara koaar atau eengancam ponguaafca 

keluarga penguoaho atau teman aekerja* 

h* aeebongkar raboala perucahaan atau rohoala ra - 

mah tangga perueahaan*

2. Keealahan-keaaleban untuk Dana dlberlkan perln gat- 

an-perlngatan terakhlr *

a* menolak perlntah yang leyak, walaupun telah  d l*  

perlngatkan* 

b* nelalalkan ketrajibonnya aecara aeranpangan*

5m Keflalahan-*keaalahont untuk cana dlberlkan perlngat** 

an*perlngatan i

tldak cokap nelakukon pekerjaanv walaupun audah 

dlcoba dinano-tiana*

Dldalao hal burub telab celakukan keaalahan beoar 

aepertl terperlnol dalan noaor 1 dlataa naka k&padanya

dapat dlberlkan penutuean hubungan kerja tanpa peaangon, 

dan uang Joaa*

Jika buruh nelakufean koaalahan-koaalahon aeportl
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yang te rp o r in d  dalara Ho.2 d iota e , moka kepada buruh 

yang domlklan doto lab d lb erl perlngetan torakhlr caolh 

melakukan koaalohan dapat d lb er l hukuman paautuaan hubung- 

an kerja dengan pembarian pooangon aaja*

Sedangkan dolan hal kooolahon untuk nano d lb e r l -  

kan porlngatan dan yang beraongkutan tldak raonghlroukan- 

nyn, caka kepadanya dapat d lb or l hukuman paautuaan hu- 

bungon karja blaea, untuk cana la  oendapat peeongon nonu- 

rut penberhentiajj blaoa*

l&pleah-ploahkennya uang paaangon darl uang joca 

torutoma untuk dihubungkan dangan tlngkat koeolahan bu

ruh nenunjukkan tldak adanyo pangartlan tentang keaotuan
1)

darl ketiga oacan peabayoran Itu* '

Uang jo os bukanlah uang yang dlborlkon karono bu

ruh talah bar jaaa, tetap i dlborlkon karana buruh talah 

bokarja lablh  darl 5 tahun*

Jadi buruh yang bakerja baru 5 tahun atau kurang 

darl Itu tldak borhak aendap&t uang jaaa aepartl yang d i -  

ookoud dlataa*

Uongenal beaamya uang peaangon, uang jaaa dan 

gontl rugi lalnnya aaportl yang tercakaud dalaa pal 7 

ayat 3 don 4 undang-undang ^o.12 tahun 1964 diatur d i

do lam Poreturnn tfenterl Perburuhan tanggal 28 8optonbor

1* lean Boapono, Hukun Porturuhnn 'taKl>in_porfr<tn. 
Hubuncon &orjo» Penorbit Labo\f 1968, h. VrO*
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1964 #0.9 dan kenudlan dirubah oleh  Seraturan ttenteri 

ferbunthan tanggal 18 Eopenber 1964 #0 .11 , dan oetelah 

mengalaml perubahan itu  make besaraya uang peaangon d i -  

tetapkanaerendah-rendahnya eebagai berlkut *

Begarnm

Buruh yang raempunyai * Honda pat uang peaangon

aebeaar *

* nood kerja aaopoi 1 tahun -  1 bulan upah*

-  maoa kerja 1 tahun atau leb ih

tetap i kurang dari 2 tahun ~  2 bulan upah*

-  maaa kerja 2 tahun atau lebih

tetapi kurang dari 3 tahun - 3 bulan upah*.

-  naoo kerja 3 tahun atau leb ih  -  4 bulan upah*

Bedangkan nengenal uang jaae dltetapkan oereudah- 

rendahnya adalah oebagoi berlkut #

Buruh yang meapunyoi * condopot uong jaaa go*

beaar t

-  ceoo kerja leb ih  dari 3 tahun

tetap i kurang dorl 10 tahun -  1 bulan upah*

-  caaa kerja lebih  dari 10 tahun

tetapi kurang dari 15 tahun -  2 bulan upah*

-  csaaa kerja lebih  dari 15 tahun

IrnvMirt/r dnri 20 tahun -  3 bulQB Upah*
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-  naao kerj« leb ih  dori 20 tahun

tetapi kurang dari 25 tahun -  4 bulan upah*

~ maea karja labih  dari 25 tahun -  5 bulan upah*

^idalaro rumuaan raengenai eaaa kerja untuk Bene tap- 

kan beaarnya uang jaaa terdapat aed ik lt kekurangan yaitu  

bagaieanakah oaranya aenetapkan uang jaaa bagi buruh yang 

Daea kerjanya tepat 10 tahunt

Kolau menurut runsuaan diatao bukanlah Y bulan upah 

karena msec kerjanya audah tldok kurang dari 10 tahun, 

tetapi juga bukan 2 bulan upah karena tidak leb ih  dari 

10 tahun, eeharuanya perumuaan kerja itu  adalah demiki- 

an *

-  naoo kerja 5 tahun otou leb ih  tetapi kurang dari 

10 tahun*

*  mo do kerja 10 tahun atau lebih  tetapi kurang dari

15 tahun*

-  raaee kerja 15 tahun atau leb ih  tetap i kurang dari
2)20 tahun dan begltulah eeteruanya*

Ganti kerugian o e lip u ti 9

1* Ganti kerugian untuk la tlra h ot tahunan yang bolus 

dlambll nenurut porhitungan abb >

Jlka buruh audah mempunyai etaaa kerja a ed ik lt-d l^  

kltnya 6 bulan, terhitung dari aaat la  berhak ataa

Ib id , h. 173.
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lotljrahat tohunon yang torakhlr* la  a Icon raendopot 

aatu harl lo tlra h a t untuk t ia p -t la p  23 harl baker- 

Ja.

0* Gantl keruglan untuk lo tlra h a t panjang* bilocana 

di paruaahaan yang borcangkuten ado paraturan l o -  

tlrahat panjang dan buruh beluB tnengambil l e t l r o -  

hat itu  monurut porbandlngan antara maeo karja bu

ruh dangan oaaa kerja yang dltentukan untuk dapat 

mangaobil lo tlra h a t panjang.

3« Ongkoo pulong untuk buruh dan keluarganyo keten- 

pat dicana buruh Itu  d lter loa  bakerjo.

4t Hal la in  oonurut portlabangan P.4.D . otau

Tang dlartlkan dongan upah untuk keperluan ponbe- 

rlon  uang pocangont uang jaaa* gontl rugi loinnya odolnh 

eabaral barlkut s

a . upah pokok.

b. aogala oooom tunjongan yong dlberlkan kepada bu

ruh oeoora berkalo don oooora terotu r.

o . horgo peobellan darl ootu yang dlberlkan kepodo 

buruh dongan euna-ouna, blloaana eatu (ja tah ) ho- 

rua dlbayor olah buruh dengon harga oubold l, eako 

oabagol upah dlanggap a e lia lh  antara harga penbe- 

lia n  dangan harga yong horuo diboyar oleh  buruh*

d* panggontlon pcrurahon yang dlberlkan oeoora cu ca -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



74

cuma yang beaaraya dltatapkan 10 0 dari upah baru- 

pa uang.

a . penggantlan untuk pengobatan dan parade taa yang 

dlberlkan aecara ouma-cuna9 yaag baasmya d ite ta p - 

kan 5 # dari upah barupa uang.

Upah eabulan adalah aana dengan 25 k a li upah aaha* 

r i  otau 173 k a li upah aa jam.

Delon hal buruh dlbarlkan pengupahan atea daear p erh i- 

tungan potongen/borongan, baaornya upah aahari adalah ea

rns dengan pendapat rata -  rata aeleoa tlga  bulan t e r -  

ekhlr*

Pataturon Eenterl in i  berlakunya beraaoaan dengan 

undang-undang Ho. 12 tahun 1964 tentaag pemutuaan hubung- 

ann kerja d l peruaahaan a*aeta*
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QAt&Ai m n u k  nmzrotnwas atau cabpdb tauoau
PEH5HIJ7TAH DAXAU XASU8 PmtfEUSAU HUBUJTGAfl

K'RJA

Didalaa bob in i  penulia akon raeninjou perlindung- 

on ponerintoh otou ooopur tangan pcaorintah didoIon ka- 

ouo pemutuean hubungan karjo*

Seaungguhnya, poraturan perundang-unda ngan n a oio - 

n ol kita tidak oan$iendoki adanya pemutuaan hubungan 

karja* Kiranya audah pada tanpatnyalah b ila  aeorang bu

ruh yang audah diteriraa bokerja, harua raeroeo a can dan 

tentran, be bo a dari pada hantu poeooatan, bah wo die tldak 

a kan diborhentikan darl pokor jaannya tanpa alaoon-olocon  

yang aah oonurut hukun*

Didalaa pooal 1 oyat 1 undang-undang flo.12 tahun 

1964 dikatakan balwo "panguaaha harua monguaahakan agnr 

jangan te r ja d i pemutuaan hubungan karja** Juga d itogoo - 

tain Ingi didalan panjelaean uqu d  undang-undang torcobut* 

bahvra pokok pangkal yang harua dipogang teguh do Ion conc

ha da pi oaaaloh ponutuaan hubungan-toubungon korjo io lc h , 

aadapat cungkin paautuaan hubungan korjo harua dioogoh 

dengan oagala daya upoyo, bohkon didalam boborapa hoi d i -  

lorong.

Tetapi ookolipun dotaikion proktek pcngalanan 00-

75
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ha r l-h a rt  oembuktlkan, tldak dapatnyo dihlndarl eeluruh- 

nya ponutuson hubungan kerjo itu* ertlnya pemutuaan hu

bungan kerja tetap ode, ookallpun berbagal alaaan mong- 

hondakl diadokannya pemutuoan hubungan kerja i t u .

Jadl pemutuaan hubungan kerja itu  o u llt  dihindarl 

dan oleh  kareno itu  pembentuk undong-undaog kite telah 

menotaptan adanya lembago otau badan peridzinan untuk 

nonoegah terjodinya pemutuoan hubungan kerja aecara aet7o- 

nang-wennng*

Kiranya dengan elatlm Idaln yang dimakaud dlatoo 

dihorapknn oupaya para penguaaha (majikan) bertlndak ha** 

t i -h a t i  didalam melakukan pecutuean hubungan kerja*

Apablla pihak penguaaha log in  melakukan pemutuo- 

on hubun^on kerja ootelah oengodakan eegale uoaha dan 

porundlngan dengan pihak buruh, maka haruo oerainta i j l n  

Pbnitya Ponyoleaalon Peraollalhsn Perburuhan (dleingkat

* .4> .
Pemerlntah tampil kemuka don compur tanr&n do Ion 

pecutuoan hubungan kerja yang hendak dilokukon oloh  Po- 

nguaaho, b ila  plhak-pihak tldak berhoeil didalam porun- 

dingannya. Dontuk canpur tangan in i odalah pongaeacQn 

prepentip yaitu untuk t io p -t ia p  pemutuaan hubungan kor

jo  oleh penguaaha diperlukan id em  dari inotonai pcao- 

rintah.

Inotonol pcraorintoh yang dimakaud d le ln l io lo h

den P*4«P«
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1. Procedure pcmutunnn hubungnn kwr..1fl.

Adapun procedure peoutucan hubungan kerjo oonurut 
undang-undang ^0.12 tahun 1964 den pcroturan-poraturan 

pelakaanaatmya odaleh ebb > ^

a) Jika oetelah aegale uaoha dilakukan, peoutuoon 

hubungan kerja tetap tidak dapat dihlndarkanf c a -  

jikan harue merundingkan isakoudnya untuk neoutua- 

kon hubungan kerja dongan organieael yang beraang- 

kutan atau dongan buruhnya eondlrl Jlka buruh Itu  

tldak oenjadl anggota dl oalah aatu organlaaol 

buruh*

b) Jlka perundlngan Itu tidak rconghaallkan perooeu- 

aian pahao ertinyo organloaai buruh atau buruh 

yong bereangkutan tidak nenyotujui peautuoan hu

bungan kerja itu , oajlkan hanya dapat neoutuofcon 

hubungan kerja i t u ,  aetelah nondapot Id em  dnrl 

Pnnltvn Penyelenalan Peraollnlhan Perburuhan (d l~

e) Pornlntoan i j i n  beoerta olaaan^alaaon yang co n jo - 

di dacornyo diejuksn aecara te r tu llo  cenurut 

•defter la ia n " yong telah  ditetapkan oleh  Dopar-

D
Uldojut U.a,t ftienr-dncfir hubunrrm parburufr*m 

<11 Inflononln.. Ponorbit Lrlonggo-JoWrta, 1970, h.5^, 52.
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temen Perburuhan (aekarang Departenen Tenaga Ker

ja  TransmigraBi dan Koperaei) dan harua dibubuhl 

aetera i tempel atau dibuat diatas kertaa bermete- 

r e i  dan ditujukan kepada P.4«S«bagi pemutuaan hu

bungan kerja perorangan dan P*4*P* bagi pemutuaan 

hubungan kerja aecara beaar-beaaran ( masse on t- 

B lag)«

d) Panitya harus menyeleaalkan permintaan i j i n  penu- 

tuean Itu  dalam waktu aeaingkat-aingkatnya menu- 

rut tata cara yang berlaku untuk penyeleaaian p er- 

eella lhan perburuhan dan dalam mengambil putuson 

harua pula memperhatlkan keadaan dan perkembangan 

lapangan kerja aerta kepentlngan buruh dan peru- 

sahaan.

e) Pennohonan i j i n  hanya d iterim a/d ilayan if o leh  P. 

4*D* atau P.4»P«» b lla  temyata,bahwa makaud un

tuk memufeuakan hubungan kerja telah  dirundftngkan 

aeperti teraakaud dalam sub a , te ta p i perundlngan 

in i tldak menghaeilkan pereeauaian paham.

t )  Dengan tak mengurangl hak panguaaha untuk menga- 

jukan permohonan langaung kepada P#4«D« atau P .4. 

P*f aebalknya penguaaha memberltahukan niatnya 

untuk mengadakan pemutuaan hubungan kerja  kepada 

Heasort Jawatan Hubungan Perburuhan beraangkut- 

an.
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g) Bilamana diporlukan, maka P .4.D . atau P.4*P* 

dapat memberikan kuaaa kepada Ressort Jawatan Hu- 

bungan Perburuhan balk aecara urnurn maupun aecara 

khuaua untuk mengadakan penyelesaian atae nama P. 

4.3). atau P.4*P*

h) Dalam jangka waktu 2 ninggu aesudah ada perminta

an P.4*D. atau P.4.P* hendaknya audah dapat mem- 

berikan keputuaannya nengenal pemutusan i t u .

1) Selama ideln  teraebut pada ad b . dari P.4.D be- 

lum dlberlkan dan dalam hal ada permintaan ban

ding, P .4 .P. belum memberikan keputuaannya balk 

pengueaha maupun buruh harus tetap memenual aega- 

la  kewajibannya.

f la p  permohonan idain  harua mengiel "d a fta r  i a i -

an” . Seperti yang dimakaud dalam aub c9 dimana harua d i -
2)aebut hal-feal abb s '

1 . Kama dan tempat kedudukan peruaahaan/pemohon.

2* Nama orang yang bertanggung Jawab d l paruaahaan 

$eraebut*

3* Hama buruh/buruh-buruh yang dimlnta pemutuaan hu

bungan k erja .

4 . Umur dan jumlah keluarga darl buruh (pekerja -pe-

2 )7 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan* Undang-Undanff 
flan peraturan-peroturafl. Jamba tan. 1972. h .2 5 4 /
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kerja)*

5* Berapa jualeh dinaa kerja dori tiep  buruh (poker-* 

jo )*

6« Barepo penghaellen terekh ir, berapa uang den catu 

dengan cuma-cuma eebulan.

7* Alaoan-elaaan dari penguaaha eeoara terp erin ci 

untuk oengadaksn pemutuaan hubungan kerja*

8 . Bufeti bahwo telah  diadakan perundlngan aebagal d l -  

mekaud pada p el 2 undang-undang Ho* 12 tahun 

1964*

9* Peiroohonatt idBin harua dlbubuhi meterai teopel* 

ad Bp*3 * - atau dlbuat dlataa kerteo benneterel 

Rp*3*~*

2* Keduduknn dan funrni Panltya Pjanyaleaaien Perao-

lln lh B B  ftr t a a r ta tt*

Sebelun adanya Ponitya Penyoleaaian Peraelieihan 

Perburuhan (P .4*) eop ertl oekarang u*u* flo* 22 tahun 

1957* dioaoe eanan Hindia Belanda untuk mencataal p er- 

aolloihankopentingon buruh kereta a p i, dladakan auatu 

dewan yang dlaebut *J>ewan Pendaraai* yang d iatur dale* 

poraturan tentang Denan Pendamai bogi terete  api 

(R egoling van de Vereoenlngaraad voor do apoor-en t r e o -  

wogen op Java en Hadura) tanggal 26 Pebruari 1923, 8*

1925 #0*80 yang ketmidian d lgenti dengan 8* 1926 nomor
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Paraturan in i  kamudian dlcabut dan digantl dongan 

Poroturan Dewen Pandamai bagi karota op i dan tran d i In -

doaoala (Ragaling Tan da vercooningaraad Yoor da cpoor an
i

$ rm  wagen In Indoneola, ragoring baalu it tanggal 24 Do- 

panbor 1937. S. 1937. »o .31  8.  1937 Ho.224).

Pada tahun 1939 ditatopkon aturan-aturon tontong
i

aangadokan penyolidikon pada peraeliolhan perburuhan 

yang raembohoyakon, rogerlng b co lu lt  tanggal 20 J a il  1939 

Bo.26 S. 1959 Bo* 40? dlporuaohaan awoeto d llu ar peruco- 

haan karate apl dan tra o  yang mengatur aebagai barlkat, 

Jlko talah atau akan tln bu l paraalisihan perbu

ruhan yong akan manyangkut kepentincan unua, nako dioda- 

kan panyelldlkon dan dluaahakan pondacaian olah acorong 

atau baborapa orang pegaffal atau auatu panltya yang d i -  

tunjuk oloh  Dirolrtur Juatloi* Zblan laporan h aa il ponyo- 

lid ikan  itu  aadapat~dapatnya dlnuat anjuran-onjuron bogi 

plhak-plhak yang boraelia ih  untuk canyalaaalkan p o ro a ll-  

oihon eureka*

Kemudlon oeaudah pangakuan kadaulatan tfogaro In

doneala oleh  Uedarlond noka dangan Inotrukol Eentorl 

Perburuhan tanggal 20 Oktober 1930 Wo. P.B.U, 1022-45/3* 

4091 tautang oara penyeleooion pernellelhaa perburuhan,

5) Iran Soopooo, «ukun Porhurahnn .frutlflflJC Mton/t- 
an Karfo. Eabak, 1968, h. 181, 182.4' I b id . h. 182.
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ditunjuk kantor-kantor perburuhan tartontu yang bartugae 

oengadekan penyoloeaian peraallolhan perburuhan secern 

a k t if  yang b era ifa t perantaraan (n ed iotion ) atau panda- 

noien ( c o n c i l ia t io n )  dan jlka dikahendakl olah pihak- 

pihak yang bereelia ih# mengadakan penionhan (o r b itr a c e ) .

Cara penyalaaaian in i tldak dapat mengataei par- 

aelloitam -peraellelhan  yang tiob u l pada waktu itu*

Komudicn dikeluarkan paraturan pada peremlaan to -  

hun 1951 olah babarapa Pangllca Tentara dan Varrltorluni 

bardaoarkan kekuaeaonnyo raenurut undang-undang* Xeadoon 

Parang dan Darurat parang (3*0 ,B .) untuk aen^atooi Icoou- 

liton -k ea u lita n  oebagai akibat paQogokan-petDogokxm yang 

banyak tc r jo d i p^do iraktu itu  dikaluorkan oturon * la - 

rangan nogok" untuk peruaahaan-paruoahaon v ita l*

Akan tatap i pemogokan taruo oenoruo torJod i, ko- 

ananon dan katortlban aongat terganggu.

Konudian oloh kakuaoaan H illto r  Pucat dongan parootujuan 

J)et7an C ontort, dltatapkan Paraturan Ponyoleoaian P a rti

ta) ion Porburuhan (Poraturan Kakuaaaan l i t e r  tanggal 13 

Pabruari 1951 Ho.1)*

Paraturan in i  mongadakan Itonitya Panyalaaalan 

Partlkaian Parburu£han Puaat untuk oenyolaeaikan p e r o e ll -  

oihon-pereoliaihan dl pcruaahaan yang v ita l*  dan meabcri 

keputuoan yang oongikat yang to r d ir i  dtao tfenterl Perbu

ruhan aebagai Ketua» dan aobogai anggota yaitu Kanteri 

Perhubungan, Hontori Pardagangan dan Porinduotrion, Eon-
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t e r i  Keuangan* Uenteri Pekerjaan Umum.

Sedangkan perselia ihan-perselia ihan  d i perusahaan 

yang tldak v ita lfd ise lesa ik a n  aecara mendamaikan (aonca- 

le a to ir )  olah Instansl Penyeleaalan Pertikalan Perburuh- 

an Baerah yang te r d ir i  at as Wakil Kementerlan Perburuhan 

sebagai Ketua dan anggota-anggota ya itu  wakil Komenteri- 

an Dalom I'fogeri,wakil Kementerian Perdagangan dan P erin - 

duatrian, wakil Kementerian Pekerjaan Umum dan wakil Ke

menterian Perhubungan*

Dalam praktek ternyata bahwa peraturan Itu  hanya 

sanggup/merigatasl aebagian aaja kesu lltan  -  kesulitan 

yang timbul dalan lapangan perburuhan*

Berhubung dengan itu  maka pemerlntah pada bulan 

September 1951 aebagai uaaha yang kedua dalam memecah- 

kan kesu litan -kesu litan  perburuhan maka telah memaklum- 

kan undang-undang darurat N o.16 tahun 1951» yang me s k i-  

pun belum eempurna tetap i audah merupakan perbalkan ba- 

nyak, b. la  dlbandlngkan dengan peraturan kekuaaaan m i- 

l i t e r # ^

Didalam undang-undang tersebutlah baru k ite  ke- 

nal Panltya Penyeleaalan Perseliaihan Perburuhan* balk 

d i Puaat maupun d i Daerah*

Tetapi kemudian undabg-undang teroebut Aicabut

Penjelasan Umum Undang-undang No«22 tahun 1957.5}
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pada tanggal 8 A pril 1957 oleh Undang-undang No* 22 ta 

hun 1957 L.N. Ho. 57-42 tentang Penyeleaalan Peraeliaihan 

Perburuhan* Undang-undang in i  adalah merupakan penyempur- 

naan dari undang-undang eebelumnya,berhubung dengan ada- 

nya keberatan-keberatan balk dari pihak buruh maupun p i -  

hak majikan* Diaamping Itu  juga pemerintahpun raenemui 

keaukaran-keeukaran dalam melakaanakan penyelesaian per- 

aeliaihan perburuhan menurut undang-undang darurat 110*16 

tahun 1951 itu*

Jadj. Panitya Penyeleaalan Perburuhan (P .4 .) yang 

k ita  kenal eekarang in i  mempunyai exietenale atau meinpu-  

nyai kefludttkan/lsndaaan hukum dalam undang-undang N o.22 

tahun 1957 teraebut dintas*

Panitya Penyelesaian Peraeliaihan Perburuhan ber- 
ada didalam lingkungan Departemen lenaga Kerja Tran ami-  
grasi dan Koperasl (Depnakertranakop) * 
letapi di dalam menjalankan tugaonya mempunyai kebebaa- 
en penuh,

Didalamnya duduk wakil-vvakil dari pemerintah, 
penguaaha, dan buruh dalam jumlah peraanll yang aama de
ngan perbandingan 5 * 5 * 5* 

yaitu t

5 orang anggota m erakili unaur pemerintah,

5 orang anggota mowakili unaur penguaaha,

5 orang anggota mewaklli unaur buruh*
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Perbandingfln yang demikian itu biasa dieebut dengan ia - 

tilah  "Tripartite” .
Diaaraping balk P.4.D . maupun P.4«P*» diangkat pula 5 

orang anggota pengganti yang masing-maaing mewakili un- 

sur buruh, pengusaha dan pemerintah.

Pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota» 

B e r t a  anggota-anggota pengganti darl P .4.B . dllakukan 

oleh  Uenteri Tenaga Kerja Tranamigraei dan Koperaai.Se- 

bagai Ketua P. 4 .D. ditunjuk wakil darl pemerintah darl 

Departemen Tenaga Kerja Tranamigraei dan Koperaai dan 

mempunyai masa kerja 2 tahun.

SedQngkan pengangkatan dan pemberhentian ketua, 

anggota-anggota dan anggota-anggota pengganti darl P .4 . 

D .f dilalcuksn oleh Sevan Menteri dengan aurat keputuaan 

President atas usul Uenteri Tenaga K erja.

Sebagai ketua P.4*3>* ditunjuk wakil pemerintah da

r l  Depertenen Tenaga Kerja dan mempunyai maaa kerja yang 

aama yaitu  2 tahun.

gunSSLZtl*

Kalau k ita  tln ja u  berdasarkan undang-undang Ho. 22 

tahun 1957* maka dap&tlah d ia in i k ita  simpulkan bahwa P.

4.D. atau P.4.P*berfungsi sebagai badan peradilan khuaua.

Ye>n£ mempunyai tugaa t

-  melakukan peradilan dlbldang perburuhan terutana
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delain hal peraeliaihan kopentingen, dinana tidak 

aemata-mata hukum yang dijedikan pertHnbangan, me* 

lalnkBn juga kepentingan buruh, majikan dan kepen- 

tingan nagara.

-  melakukan pemberian ldsiti kepada majikan (penguaa

ha) b ila  hendak mengadakan pemutuaan hubungan ker

ja*

-  menyeleaalkan aegala peraeliaihan perburuhan a e - 

p erti yang termaktub dalam paaal 1 ayat 1 eub o . 

undertg-undang ®o«22 tahun 1957*

Yaitu pertentengan entara majikan atau parkumpul- 

an majikan dengan aerlkat buruh atau gabungan ae~ 

r ik a t buruh berhubung dengan tidak adanya perae- 

aualan pa ham menganal hubungan kerja § ayerst-aya- 

ra t kerja dan atau keadaan perburuhan*

Kalau kite tin jau  menurut undang-undang in i  9 per* 

eelia ihan  perburuhan adalah tldak tereaeuk peraeliaihan 

antara buruh dengan majikan aecara perseorangan atau ao - 

feraabolan buruh.

Jika majikan tanpa ia in  memberhentikan aeorang 

buruh dan tidak beraedia nerabayar upah buruh, dalam aoal 

in i  kepada aiapakah buruh in i dapat mengadufcan p ersoa l- 

annya?

Pihak buruh peraeorennan in i  tidak dapat mengadu- 

kepada atau P*4*P.f karena tidnk menjadi anggota
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organiaaal buruh. Dolan hal yang demikian aatu-aatunya 

Jalan ia loh  frengajukan gugatan ke Pengadilan Ncgeri dan 

Jalan in i  aangst panjang. Karena itu  harua diambil k eb i- 

jakaanaan agar buruh dalam hal demikian itu  dapat mango -  

du kepada pegawai perburuhan, aehingga b ila  pcrlu mela- 

lu i  pegawai perburuhan in i  paraoalannya dapat diaalurkan 

aampai ketangan

Kebijakaanaan in i aejak awal tahun 1969 audah d i -  

tempub oleh  inatanol perburuhan.
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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*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH GANTI RUGI BAGI BURUH KARENA PEMUTUSAN ... I MADE GUNAWAN



92

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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P E  S  U T U !

Dengan aeleeainya akripal in i  maka kami telah me«- 

menuhi eegala pereyaratan yang dltatapkan dalam kuriku- 

lum Pekultao Hukum Univeraitaa Airlangga, untuk menda- 

patkan g e ler  aarjana dalam ilmu hukum*

In i bora rti pula aampallah kami pada akhir studio 

d i Fakultaa dan mulai terjun  kedalam dunia praktek d id a - 

lam maayarakat*

Totapi in i bukanlah borarti aeleaai mempelajari ILnu hu

kum' malahan juatru boleh dlkatakan mulai la g i aetelah 

lulua u jian -u jian  d i Fakultaa*

Sedangkan ujian yang paling au lit adalah didalam 

maeyarakat Itu  aen diri, dan dlaamping itu  dibebani tang- 

gung jawab yang berat aebagai orang keluaran univeraitaa.

B elajar itu  tldaklah pernah a e ltsa i aelagi k ita  

hidup dan terua tlada henti aampal kita m ati. Harapan aa- 

ya eenoga tldaklah mengecewakan apa yang eaya peraeabah- 

Jcan in i*  Dan beraama in i  perkenankanlah aaya menutup 

akripai in i  dengan mongucapken syukur kepada Tuhan Tang 

Kaha Eaa.

-  Semoga Airlangga tetap jaya -
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