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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Upaya hukum yang dapat ditempuh Pekerja/Buruh terhadap perusahaan  PT. 

Telaga Kantjana, yang pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerjanya tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, adalah upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial. Dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri. 

Pengadilan Hubungan Industrial bisa dijadikan sebagai solusi dan 

penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada 

pada lingkungan peradilan umum, dibatasi proses dan tahapannya. Dengan 

tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan 

Tinggi.  

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri yang 

menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, 

dapat langsung di mintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri yang menyangkut 

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh, 

dalam satu perusahan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang 

tidak dapat di mintakan kasasi ke Mahkamah Agung.  
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Karena upaya hukum melalui bermuswarah itu sudah dilakukan, bahkan 

dilakukan beberapa kali sampai pihak perusahaan terus-terusan menjanjikan 

namun tidak menemukan hasil yang mufakat terhadap hak para pekerja yang 

terkena PHK belum terpenuhi. 

2.  Sanksi yang di dapatkan oleh perusahaan PT. Telaga Kantjana, jika dalam   

pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dengan Undang-

Undang adalah sanksi pidana, yang sudah diatur dengan UU 

Ketenagakerjaan,  yaitu tercantum dalam pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “pengusaha yang tidak membayar 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pekerja yang terkena 

PHK” maka perusahaan dikenakan sanksi pidana Penjara 1- 4 tahun; denda 

100 juta-400 juta rupiah. 

B. Saran 

1. Pihak buruh/pekerja bisa melakukan upaya hukum perdata. Dengan 

mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan negeri, berdasarkan pasal 1365 

KUHPer yang berbunyi "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Menurut pasal tersebut,  setiap 

orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, diwajibkan untuk 

mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Karena 

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan melanggar UU 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 105 ayat 1 dengan itu 
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 perusahaan PT telaga kantjana diwajibkan membayar ganti rugi terhadap 

tuntutan yang diberikan oleh pekerja. 

2.  Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan agar lebih tegas 

dalam penerapan sanksi terhadap pengusaha yang dalam pelaksanaan 

pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan aturan, sehingga sanksi 

menjadi alat kuat agar ketentuan undang-undang ini ditaati. Karena masih 

banyak pengusaha ketuka melakukan kesalahan tidak ada respon sama sekali 

dari pemerintah, berbeda dengan pekerja/buruh yang melakukan kesalahan 

langsung di tindak lanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


