
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG  

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. 

Manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun 

bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah 

bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja pada orang 

lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi 

perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang 

memberikan pekerjaan tersebut. 

Dinamika tenaga kerja sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih 

mendalam karena sebagian besar penduduk Indonesia ini sudah beralih, yang dulunya 

bermata pencaharian sebagai petani tetapi sekarang lebih banyak yang bekerja di 

sektor industri yang sering kali menimbulkan banyak masalah yang tidak ada 

ujungnya. Namun demikian, walaupun Pemerintah sudah membentengi dengan suatu 

peraturan perundang-undangan untuk mengatur mekanisme hubungan antara 

pengusaha dan pekerja (buruh) tetapi hubungan antara pengusaha dan pekerja (buruh) 

seperti dua kubu yang saling bertentangan. 

Dalam suatu “deklarasi” yang dibuat oleh Majelis Umum PBB yang tidak 

mengikat secara hukum, dan dikenal dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM)”. Deklarasi ini mencerminkan ikrar penghargaan terhadap hak 
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asasi manusia, seperti yang tercantum dalam pasal 55 Piagam PBB.  Dalam hubungan 

antara pengusaha dan pekerja (buruh) secara yuridis, buruh adalah bebas karena 

sesuai prinsip DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tidak seorangpun 

boleh diperbudak, maupun diperhamba. Bagaimanapun juga, sepanjang abad ke-19 

dan awal abad ke-20 telah terjadi perkembangan kemanusiaan tertentu pada hukum 

internasional, yang paling menonjol diantaranya adalah penghapusan perdagangan 

budak. Namun selang 50 tahun kemudian, Akta Umum Konferensi Berlin yang 

mengatur kolonisasi Eropa di Afrika menyatakan, bahwa “perdagangan budak 

dilarang berdasarkan asas-asas Hukum Internasional”.  Sebaliknya, DUHAM juga 

mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang amat penting bagi Negara-

negara berkembang. Hak-hak tersebut meliputi antara lain: hak untuk bekerja dan hak 

atas kesehatan, hak atas tempat tinggal, serta hak atas pendidikan. 

Semua bentuk dan jenis sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang 

tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa 

untuk menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun memberatkan bagi 

buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenagakerja 

yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh pengusaha dengan upah yang 

relative kecil. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan 

perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (buruh) dan kekuasaan 

majikan (pengusaha) guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai 

dengan harkat dan martabat manusia. 
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Hubungan kerja adalah hubungan hukum. Putus hubungan kerja berarti 

putus hubungan hukum. Karena hubungan kerja adalah hubungan hukum antara 

pengusaha dan pekerja (buruh), maka putus hubungan kerja berarti putus hubungan 

hukum antara pengusaha dan pekerja (buruh). Pasal 1 angka 25 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 merumuskan pemutusan hubungan kerja sebagai, 

“pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja (buruh)”. 

Hubungan hukum antara buruh/pekerja dengan pengusaha pada hakikatnya 

adalah besifat timpang. Artinya kewajiban pekerja/buruh lebih banyak dari 

Pengusaha, misalnya: Hak Pengusaha atas hasil kerja yang menjadi kewajiban buruh 

diiringi oleh kewajiban-kewajiban pekerja/buruh lainnya, buruh wajib masuk kerja, 

buruh wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala atributnya, buruh wajib masuk 

kerja jam 08:00 wib, buruh wajib mengisi daftar presensi, dan seterusnya. Hal ini 

disebabkan posisi buruh yang kurang beruntung dibandingkan dengan posisi 

pengusaha sebagai pemilik perusahaan.1 

Dalam kehidupan sehari-hari Pemutusan Hubungan Kerja antara pengusaha 

dan pekerja (buruh)  lazimnya dikenal dengan istilah PHK atau Pemutusan Hubungan 

Kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah 

disepakati atau diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya 

perselisihan antara buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena sebab 

lainnya. 

1 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 8. 
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Dalam beberapa literatur Hukum Perburuhan tidak satupun kita jumpai 

rumusan atau definisi tentang pemutusan hubungan kerja, namun dari uraian diatas 

dapat diartikan bahwa, pemutusan hubungan kerja adalah langkah pengakhiran 

hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja (buruh) yang disebabkan karena suatu 

keadaan tertentu. Berakhirnya suatu hubungan kerja bisa terjadi secara otomatis pada 

saat jangka waktu hubungan kerja yang ditentukan oleh para pihak buruh atau pekerja 

dengan pihak pengusaha. 

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tidak menimbulkan permasalahan 

terhadap kedua belah pihak (buruh maupun majikan) karena pihak-pihak yang 

bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya 

hubungan kerja tersebut, sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri 

dalam menghadapi kenyataan itu.2 Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi 

karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua 

belah pihak, lebih-lebih bagi buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai 

kedudukan yang lemah jika dibandingan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan 

hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, 

financial sebab: 

a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi buruh telah kehilangan 

mata pencaharian. 

2 Asikin Zainal. H et al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 
1993, hal. 173-174 
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b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak 

mengeluarkan biaya (keluar masuk perusahaan, disamping biaya-biaya 

lain seperti pembuatan surat-surat untuk keperluan lamaran dan foto copy 

surat-surat lain). 

c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat 

pekerjaan yang baru sebagai penggantinya. 

Oleh karena itu suatu peraturan perundang-undangan melarang pengusaha 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan-alasan tertentu  dan 

mensyaratkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja  hanya dapat dilakukan setelah 

memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

(PPHI) dengan resiko batal demi hukum kecuali untuk Pemutusan Hubungan Kerja 

karena sebab-sebab tertentu, seperti pekerja/buruh mencapai usia pensiun meninggal 

dunia dan lain-lain. 

Ketentuan mengenai PHK yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 berlaku untuk semua PHK yang terjadi dalam usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 

swasta, milik Negara maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan-alasan tertentu yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pekerja/ buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melapaui 12 (dua belas) bulan secara terus 

menerus; 
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b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agama; 

d. Pekerja/buruh menikah; 

e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau 

menyusui bayinya; 

f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama; 

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat 

Pekerja/ Serikat Buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 

pekerja/serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas 

kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

h. Pekerja/buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 

perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 

golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 

atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 

jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dengan 4 (empat) cara, 

yaitu: 

1. PHK demi hukum; 

2. PHK atas putusan pengadilan / PPHI 

3. PHK atas kehendak pekerja/buruh 
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4. PHK atas kehendak pengusaha. 

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang 

tersebut karena pengusaha hanya memandang hubungan kerja sebagai hubungan 

antara pengusaha dan pekerja (buruh) tanpa melihat adanya hubungan timbal balik 

saling membutuhkan antara kedua belah pihak sehingga mengesampingkan nilai-nilai 

moral sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 

Hubungan kerja yang hanya dipandang sebagai hubungan antara pengusaha 

dan pekerja (buruh) membuat pengusaha merasa berkuasa sehingga menumbuh 

suburkan sifat egois yang mengarah pada ditonjolkannya arogansi dan gengsi dalam 

berhubungan dengan pekerjanya. 

Prinsip hubungan kerja didasari oleh kekuasaan semata hanyalah akan 

membuat hilangnya nilai-nilai moral dan keadilan. Prinsip hubungan kerja seperti itu 

sudah seharusnya ditinggalkan karena itu sebenarnya adalah prinsip hubungan kerja 

pada jaman kolonial yang tentunya sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada 

jaman sekarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dengan didasari rasa tidak puas terhadap kenyataan-kenyataan yang kerap 

terjadi tentang banyaknya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan 

oleh pengusaha. Oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha 

yang melanggar aturan perundang-undangan dimana pengusaha melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh mengalami keadaan cacat 

tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, yang nota bene pekerjaannya dilaksanakan untuk 

kepentingan dan berlangsung di perusahaan yang bersangkutan. Dan saat Pemutusan 
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Hubungan Kerja, selain tidak mendapatkan uang sebagaimana diamanatkan oleh 

Disnaker, pengusaha juga tidak memberikan secara adil atas jaminan kecelakaan 

kerja. Oleh sebab itu, Pemerintah berkepentingan langsung dalam masalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karena bertanggung jawab atas berputarnya roda 

perekonomian nasional dan terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi 

pihak yang berekonomi lemah. 3 

Terkait beberapa masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih dalam karya ilmiah berbentuk proposal tesis  dengan judul: “PERUSAHAAN 

YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA BURUH 

DALAM KEADAAN CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN KERJA” 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan yang dikaji adalah : 

1. Akibat hukum apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan dasar keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap buruh yang mengalami pemutusan 

hubungan dalam keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja 

 

 

3 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 , hal. 71 
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3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis akibat hukum apabila pengusaha melakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan dasar keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja. 

2. Untuk menganalisis tindakan hukum pemerintah dalam melakukan pemutusan 

hubungan kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat 

tetap. 

3.2 MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana 

dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan 

dengan aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam ruang lingkup 

pemutusan hubungan kerja. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta 

informasi riil terkait perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat 

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai hukum ketenagakerjaan, baik dari hubungan hukum yang lahir, 
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akibat hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak tertipu 

terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan jalur hukum yang ada. 

c. Bagi Pemerintah 

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam 

menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di setiap perusahaan 

terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 

 

4. METODE PENELITIAN 

4.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian Yuridis normative. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka 

metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk 

mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, 

sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai 

apa seyogyanya atau isu yang diajukan.4 Peter M. Marzuki dalam bukunya Penelitian 

Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.5 

4 Peter Mahmud Marzuki (1), Penelitian Hukum, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001, hal 
103 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I) 

5 Peter Mahmud Marzuki (2), Penelitian Hukum, Kencana Praenada Media Group, Jakarta, 
2005, hal 35 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II) 
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Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang 

telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.6 

4.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani7. Manfaat dan penggunaan pendekatan perundang-

undangan adalah untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan 

perundang-undangan.8 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep 

6 Ibid, hal 171-172 
7 Ibid, hal 133 
8 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 20 
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yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.  

4.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer digunakan peraturan perundang-undangan (pendekatan 

perundang-undangan / statue approach) yang menjadi dasar pengaturan isu hukum 

yang dikemukakan, diantaranya : 

1. Undang-undang Dasar 1945; 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/ Burgelijk Wetboek); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja 

di Perusahaan Swasta; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat 

Buruh; 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial; 

7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang; 

8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional; 

9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas; 

10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan 

Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan 

Sanksi Admisistratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan 

Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran 

dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang 

Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja; 

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993 tentang 

Kesepakatan Kerja Waktu tertentu. 

 

4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi: publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dalam 

penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas mengenai 

hukum perburuhan dan peraturan ketenagakerjaan terkait. 

4.4 Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diiventarisasi dan 

diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi 

terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah 

berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses 

sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, 

konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut 

dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian9. 

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang 

berkaitan dengan perburuhan yang ada di Indonesia. 

 

5. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA 

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas 

mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan secara umum 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

Bab II membahas mengenai masalah yang diajukan pada permasalahan 

pertama, yaitu menganalisis akibat hukum apabila pengusaha melakukan pemutusan 

hubungan kerja dengan dasar keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja. 

9 Agus Yudha Harmoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. 
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke – 3, 2013, hal . 43 
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Bab III membahas mengenai masalah yang diajukan pada permasalahan 

kedua, yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan dalam keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja 

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan 

saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian yang 

dilakukan. 
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