
TUGAS 2 PAK PARMANTO 

Tujuan siswa memahami tata tertib dan undang tata tertib 

Anda seorang pemilik usaha kemudian diminta membuat  

1. Membuat tata tertib bekerja 

2. Sanksi yang melanggar tata tertib 

3. Surat perjanjian kerja 

4. Download uu no 12 tahun 1964 

5. Kirim ke email armanto07@yahoo.co.id 

Keterangan : jenis usaha bebas 

 

  

mailto:armanto07@yahoo.co.id


Nama Perusahaan : Mayo Restaurant 

Alamat Perusahaan : Jl. Lawu Karanganyar 

Pemilik    : Lilies Resthiningsih 
  



TATA TERTIB BEKERJA DAN SANKSI MELANGGAR TATA TERTIB BEKERJA 

1. Pakaian 

a. Memakai pakaian rapi dan sopan 

b. Pada jam kerja selalu memakai ID Card dari perusahaan, apabila tidak memakai ID Card 

maka pekerja diluar tanggung jawab perusahaan 

c. Untuk hari Senin s/d Rabu  

i. Waitre/waitress/kasir memakai baju seragam hitam dari perusahaan (celana 

bebas, sopan, rapi) 

ii. Bagian adm memakai baju kantor berwarna hitam yang sopan, rapi 

d. Untuk hari Kamis s/d Jum’at  

i. Waitre/waitress/kasir memakai baju seragam putih hijau dari perusahaan 

(celana bebas, sopan, rapi) 

ii. Bagian adm memakai baju kantor (warna bebas) sopan, rapi 

e. Untuk hari Jum’at s/d Minggu 

i. Waitre/waitress/kasir memakai baju seragam merah dari perusahaan (celana 

bebas, sopan, rapi) 

ii. Bagian adm memakai baju kantor (warna bebas) sopan, rapi 

f. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan 

g. Rambut ditata rapi, dipandang menarik 

h. Apabila pekerja melanggar, pihak manajemen berhak memanggil, memberikan surat 

peringatan dan memotong upah kerja 

2. Kehadiran  

a. Datang tepat waktu 

b. Jadwal untuk setiap pekerja berubah-ubah tiap bulan (dalam pengaturan pihak 

manajemen) 

c. Untuk hari Senin – Jumat jam kerja dari 07.00 – 21.00 WIB 

d. Untuk hari Sabtu – Minggu jam kerja dari 07.00 – 22.00 WIB 

e. Tiap masuk kerja diwajibkan untuk absen di ruang manajemen (menggunakan ID Card) 

f. Apabila pekerja datang terlambat, harap melapor ke bagian HRD/manajemen setelah 

jam kerja habis 

g. Pekerja yang tidak absen dianggap tidak masuk 

h. Apabila pekerja melanggar, pihak manajemen berhak memanggil, memberikan surat 

peringatan dan memotong upah kerja 

3. Jam Kerja 

a. Jam kerja pekerja diatur oleh bagian administrasi 

b. Shift pagi jam 07.00 – 15.00 WIB 

c. Shift malam jam 15.00 – 22.00 WIB 

d. Setiap pekerja wajib meminta jadwal kerja ke bagian administrasi setiap bulannya  

e. Jam istirahat selama 1 jam pada jam 12.00 – 13.00 atau 18.00 – 19.00 

4. Izin kerja 



a. Pekerja boleh tidak masuk kerja karena sakit atau ada kepentingan yang tidak bisa 

ditinggalkan 

b. Apabila pekerja sakit : 

i. Harus mengirimkan surat ijin yang ditujukan ke bagian HRD 

ii. Sakit lebih dari dua hari harus dilampiri surat keterangan dari dokter 

c. Apabila pekerja ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan : 

i. Harus mengirimkan surat ijin yang ditujukan ke bagian HRD 

ii. Ijin tidak boleh lebih dari 4 hari  

iii. Apabila ijin lebih dari 4 hari harus menemui pihak HRD untuk membuat 

perjanjian khusus 

d. Apabila pekerja ijin khusus (mendadak) 

i. Ijin khusus hanya diberikan kepada pekerja dalam waktu 1 hari bekerja, 

selebihnya pekerja harus membuat surat ijin yang ditujukan ke bagian HRD 

ii. Ijin khusus akan diberikan apabila pengawai sakit / mengalami kecelakaan saat 

bekerja atau saat berangkat ke perusahaan 

iii. Ijin khusus akan diberikan apabila ada anggota pekerja yang meninggal atau 

masuk rumah sakit 

e. Pekerja yang tidak masuk tanpa surat keterangan atau surat ijin dinyatakan pekerja yang 

mangkir 

f. Apabila pekerja melanggar, pihak manajemen berhak memanggil, memberikan surat 

peringatan dan memotong upah kerja 

5. Hari Bebas 

a. Pekerja di perbolehkah tidak masuk kerja pada hari raya dengan ketentuan 

pengumuman dari perusahaan 

6. Hak Cuti 

a. Tiap pekerja diperbolehkan mengambil hak cutinya selama 1 hari per bulan  

b. Hak cuti yang tidak diambil dapat dipergunakan selama satu tahun tersebut, tahun 

berikutnya sudak tidak berlaku lagi 

c. Pekerja boleh mengambil hak cutinya sekali selama 12 hari  

d. Bagi pekerja yang mengalami masa kehamilan diberi keringanan untuk mengambil cuti 1 

bulan dengan pengajuan surat permohonan cuti kepada pihak HRD 

7. Pekerja yang tidak mematuhi tata tertib yang di sebutkan pada butir 1 – 6 di kategorikan pekerja 

yang mangkir dan perusahaan berhak memberikan surat peringatan atau putus hubungan kerja 

 

  



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama :  Lilies Resthiningsih, SE 

Jabatan :  Manajer Mayo Restaurant 

Alamat :  Klumpit RT 01/02 Dawung Matesih Karanganyar 

 

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama. 

   

Nama :  Yulinda Cahyaning Ratri, AMd 

No.Anggota : 245AP-MRKra-031211 

Alamat : Klumpit RT 02/02 Dawung Matesih Karanganyar 

 

Selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua. 

 

Pihak pertama dan kedua dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai 

berikut : 

 

BAB I PEKERJAAN 

PASAL 1 

MASA BERLAKU PERJANJIAN 

 

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 

kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. 

 

PASAL 2 

JENIS PEKERJAAN 

 

Dalam hal ini Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Kepala Bagian Administrasi Perkantoran. 

 

PASAL 3 

NILAI IMBALAN PEKERJAAN DAN TAHAP PEMBAYARAN 

 

Gaji pokok yang harus dibayarkan tunai oleh Pihak pertama kepada Pihak kedua adalah sebesar   Rp 

1.200.000,000                                (terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), gaji tersebut dapat 

dinaikkan apabila kinerja Pihak kedua meningkat. Tunjangan, jaminan kesehatan dan lain lain belum 

termasuk gaji pokok. 

 

PASAL 4 



SANKSI 

 

Pihak pertama akan menegur, dan jika berlanjut akan mencabut kerjasama dengan pihak kedua apabila 

pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang disebutkan pada pasal II. 

 

BAB II 

PERATURAN TATA TERTIB 

 

Pasal 5 

Tata tertib umum 

 

Pekerja wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, maupun peraturan 

peraturan pelaksanaannya. 

 

Pekerja wajib mentaati semua ketentuan mengenai tata tertib. 

Pekerja wajib mentaati perintah atasannya, sejauh perintah tersebut diberikan dengan sah. 

Pekerja wajib melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan dengan penuh tanggung jawab. 

Pekerja wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keserasian di lingkungan Perusahaan. 

Pekerja wajib bertingkah laku yang baik dan sopan, sesuai dengan tata krama pergaulan yang umum. 

Pekerja wajib hadir tepat waktu di tempat kerja pada hari - hari kerja, kecuali kalau ia mempunyai alasan 

yang sah untuk tidak hadir. 

Pekerja yang tidak hadir ditempat kerja tanpa alasan yang sah, dikategorikan sebagai mangkir, dan 

dianggap sebagai suatu pelanggaran, yang dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan hak cuti dan 

atau surat peringatan. 

Pekerja dilarang menggunakan fasilitas atau memanipulasi milik Perusahaan untuk kepentingan diri 

pribadi atau kelompok lain diluar kepentingan Perusahaan. 

 

Pasal 6 

Tata tertib keamanan 

a. Pekerja harus mengenakan tanda pengenal Perusahaan bila berada dalam lingkungan Perusahaan. 

b. Pekerja yang keluar masuk lingkungan Perusahaan, harus melalui pintu yang telah ditentukan oleh 

Pengusaha. 

c. Satpam berhak memeriksa Pekerja yang keluar masuk lingkungan Perusahaan. Pemeriksaan ini 

menyangkut: 

Tanda Pengenal, barang barang yang dibawa, serta kendaraan yang ditumpangi. 

d. Pekerja dilarang merusak barang barang, sarana dan prasarana milik Pengusaha, baik secara sengaja 

maupun karena kecerobohan. 

e. Pekerja yang membawa barang keluar dari ataupun masuk kedalam Lingkungan Perusahaan, harus 

disertai dengan surat jalan dan melapor pada pos keamanan. 

f. Pekerja dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan bahan beracun, kedalam 

lingkungan Perusahaan. 

g. Pekerja dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut didalam lingkungan Perusahaan : 



Berjudi dalam bentuk apapun. Membawa, mengedarkan serta menggunakan minuman keras dan 

bahan-bahan narkotika /psykotropika. Melakukan perbuatan asusila, dan mengedarkan bahan-

bahan pornografi. Melakukan tindakan pelecehan seksual (perbuatan atau perkataan yang 

melecehkan lawan jenis) 

h. Pekerja dilarang menghasut, menimbulkan huru-hara, atau menyebarkan berita-berita yang dapat 

menimbulkan keresahan dan pertentangan di dalam lingkungan Perusahaan. 

 

Pasal 7 

Tata tertib kerja. 

a. Pekerja wajib hadir ditempat kerja sesuai dengan kalender kerja dan jadwal jam kerja yang berlaku 

bagi dirinya. Ketidak-hadiran ditempat kerja, selain dengan alasan yang sah, disebut mangkir dan 

dianggap sebagai suatu pelanggaran. 

b. Pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, harus memberitahukan atasannya secepat 

mungkin. Pada hari pertama ia kembali masuk kerja, ia wajib memperlihatkan surat keterangan 

dokter kepada atasannya, kemudian menyerahkan surat keterangan tersebut kepada bagian HR. 

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, mengakibatkan ketidakhadiran selama sakit tersebut, 

dikategorikan sebagai mangkir. 

c. Pekerja diwajibkan untuk melakukan absensi pada saat masuk dan saat pulang kerja, di tempat-

tempat yang ditetapkan oleh Pengusaha. 

d. Pekerja yang lalai melakukan absensi , dianggap mangkir . 

e. Sudah harus siap ditempat kerjanya , 10 (sepuluh) menit sebelum saat dimulainya jam kerja . 

f. Pekerja wajib merapikan dan mengamankan tempat kerjanya sebelum meninggalkan tempat 

kerjanya tersebut. 

g. Pekerja bertanggung jawab atas peralatan kerja yang dipergunakannya. 

h. Pekerja dilarang menjalankan mesin / peralatan yang bukan menjadi wewenangnya, tanpa 

persetujuan dari atasannya. 

i. Pada jam istirahat, kegiatan kerja dihentikan, dan Pekerja diberi kesempatan untuk beristirahat. 

Waktu istirahat tersebut dapat dipergunakan untuk makan, atau melakukan ibadah keagamaan 

ditempat yang disediakan khusus untuk maksud tersebut. 

 

Pasal 8 

Tata tertib keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

a. Pekerja wajib menggunakan alat-alat pelindung kerja, bila ketentuannya mengharuskan demikian. 

b. Pekerja harus menjalankan mesin-mesin ataupun peralatan sesuai dengan tata cara yang telah 

ditentukan. 

c. Pekerja harus memperhatikan keselamatan dirinya dan Pekerja lain yang ada disekitarnya, pada 

waktu melakukan Pekerjaannya. 



d. Pekerja harus berhati-hati, dan bekerja sesuai dengan petunjuknya, bila bekerja dengan bahan-

bahan yang berbahaya, seperti bahan yang beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. 

e. Pekerja dilarang merokok di tempat - tempat yang ada rambu - rambu larangan merokok. 

 

Pasal 9 

Tata tertib administrasi 

 

a. Pekerja wajib melaporkan perubahan yang berkaitan dengan data pribadinya kepada pengusaha, 

Data yang dimaksud antara lain adalah : 

Perubahan alamat tempat tinggal 

Perubahan susunan keluarga 

Perubahan status keluarga 

Perubahan ahli waris 

Perubahan yang menyangkut keanggotaan Serikat Pekerja 

Dan lain-lain 

 

Laporan perubahan ini harus disampaikan kepada bagian HR, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

sejak terjadinya perubahan tersebut. Kelalaian atau keterlambatan melaporkan perubahan tersebut, 

dapat menyebabkan Pekerja yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan hak-haknya yang 

terkait dengan perubahan tersebut. 

 

b. Bila seorang Pekerja diharuskan membuat laporan, maka ia harus membuat laporan yang benar. 

Membuat laporan secara sengaja dengan data yang tidak benar, atau yang dipalsukan, dianggap 

sebagai tindakan manipulasi, yang dapat dikenakan sanksi. 

 

c. Pekerja harus menjaga keselamatan dokumen Perusahaan, yang dipercayakan kepadanya. 

 

Pasal 10 

Rahasia Perusahaan dan Rahasia Jabatan 

 

Rahasia Perusahaan 

 

Yang dimaksud dengan rahasia Perusahaan adalah semua informasi baik yang berupa data, dokumen, 

gambar, atau hal lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan, yang tidak boleh diberitahukan kepada 

pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan keselamatan 

Perusahaan, persaingan usaha ataupun pertimbangan kepantasan (etika). 

 

Rahasia Jabatan 

 



Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia Perusahaan yang diketahui oleh seorang Pekerja 

karena jabatannya ataupun karena tugasnya. 

 

Kewajiban menjaga rahasia Perusahaan 

 

Pekerja wajib menjaga rahasia Perusahaan, dan bila ia menduduki suatu jabatan, maka ia wajib menjaga 

rahasia jabatan yang disandangnya. Membocorkan rahasia Perusahaan ataupun rahasia jabatan adalah 

suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
(Lembaran Negara No. 93 Tahun 1964)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin ketentraman serta kepastian bekerja bagi kaum

buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi
dan harus menjadi soko guru masyarakat adil makmur, seperti tersebut dalam
Manifesto  Politik,  beserta  perinciannya,  perlu  segera  dikeluarkan  Undang-
undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar.
2. Undang-undang No.  10  Prp  Tahun  1960  jo,  Keputusan  Presiden  No.  239

Tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN

1. Mencabut" Regeling Ontslagrecht  voor bjpaalde neit  Europese" (Staatsblad
1941 No. 396) dan peraturan-peraturan lain mengenai pemutusan hubungan
kerja  seperti  tersebut  didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal
1601 sampai dengan 1603 Oud dan pasal 1601 sampai dengan 1603, yang
berlawanan dengan ketentuan-ketentuan tersebut didalam Undang-undang ini.

2. Menetapkan  :  Undang-undang  tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di
Perusahaan Swasta. 

Pasal 1
1. Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. 
2. Pemutusan hubungan kerja dilarang : 

a. Selama  buruh  berhalangan  menjalankan  pekerjaannya karena  keadaan sakit  menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus. 

b. Selama  buruh  berhalangan  menjalankan  pekerjaannya  karena  mematuhi  kewajiban
terhadap  Negara  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  atau  Pemerintah  atau  karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah. 

Pasal 2
Bila  Setelah  diadakan  segala  usaha  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat  dihindarkan,
pengusaha  harus  merundingkan  maksudnya  untuk  memutuskan  hubungan  kerja  dengan
organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi
anggota dari salah satu organisasi buruh.

Pasal 3
1. Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham,

pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah), termaksud pada pasal
5  Undang-undang  No.  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan
(Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perorangan, dan dari
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12
Undang-undang tersebut diatas bagi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. 

2. Pemutusan  hubungan  kerja  secara  besar-besaran  dianggap  terjadi  jika  dalam  satu
perusahaan dalam satu  bulan,  pengusaha memutuskan  hubungan kerja  dengan 10 orang
buruh  atau  lebih,  atau mengadakan  rentetan  pemutusan-pemutusan  hubungan kerja  yang
dapat menggambarkan suatu itikad untuk  mengadakan pemutusan hubungan kerja secara
besar-besaran. 
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Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap
buruh dalam masa  percobaan. Lamanya masa percobaan tidak  boleh melebihi  tiga bulan dan
adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.

Pasal 5
1. Permohonan izin pemutusan hubungan kerja  beserta  alsan-alasan yang menjadi  dasarnya

harus diajukan secara tertulis  kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputi
tempat  kedudukan  pengusaha  bagi  pemutusan  hubungan  kerja  perorangan  dan  kepada
Panitia Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. 

2. Permohonan izin  hanya diterima  oleh  Panitia  Daerah  /  Panitia  Pusat  bila  ternyata  bahwa
maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam pasal
2 tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persesuaian paham. 

Pasal 6
Panitia Daerah dan Panitia Pusat  menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja
dalam  waktu  sesingkat-singkatnya,  menurut  tata  cara  yang  berlaku  untuk  penyelesaian
perselisihan perburuhan.

Pasal 7
1. Dalam mmengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, Pantia

Daerah dan Panitia Pusat disamping ketentuan-ketentuan tentang hasil ini yang dimuat dalam
Undang-undang  No.  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan
(Lembaran  Negara  Tahun  1957  No.  42),  memperhatikan  keadaan  dan  perkembangan
lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan. 

2. Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula
kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon,
uang jasa, dan ganti kerugian lain-lainnya. 

3. Penetapan  besarnya  uang  pesangon,  uang  jasa  dan  ganti  kerugian  lainnya diatur  dalam
Peraturan Menteri Perburuhan. 

4. Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan
pembeian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut diatas. 

Pasal 8
Terhadap  penolakan  pemberian  izin  oleh  Panitita  Pusat  atau  pemberian  izin  dengan  syarat
tersebut pada pasal 7 ayat 2, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/atau
organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat diminta banding kepada kepada Panitia Pusat.

Pasal 9
Panitia  Pusat  menyelesaikan  permohonan  banding  menurut  tata  cara  yang  berlaku  untuk
penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat banding

Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.

Pasal 11
Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding
tersebut  pada pasal  8,  Panitia  Pusat  belum memberikan  keputusan,  baik  pengusaha maupun
buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 12
Undang-undang  ini  berlaku  bagi  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  diperusahaan-
perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka ,
asal mempunyai masa kerja dari 3 (tiga) bulan berturut-berturut.

Pasal 13
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Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh
Menteri Perburuhan.

Pasal 14
Undang-undang ini mulai pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1964

Pd. Presiden Republik Indonesia

Ttd

Dr. SOBANDRIO
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1984

Sekretaris Negara

ttd

MOH. ICHSAN
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964

TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

(Tambahan Lembaran Negara No. 2686)

UMUM
Bagi kaum buruh putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pangangguran dengan segala
akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketenteraman hidup buruh seharusnya tidak ada
pemutusan hubungan kerja.
Tetapi  pengalaman  sehari-hari  membuktikan  bahwa  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat
dicegah seluruhnya.
Berbagai jalan dapat ditempuh untuk memecahkan persoalannya. Setelah ditinjau masak-masak
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lampau, maka pada hemat Pemerintah, sistem yang
dianut  dalam  Undang-undang  ini  adalah  yang  paling  tepat  bagi  negara  kita  dalam  taraf
pertumbuhan sekarang.
Pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam Undang-undang ini garis besarnya adalah sebagai
berikut :
1. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan

kerja ialah bahwa sedapat mungkin pemutusan hubungan kerja harus dicegah dengan segala
daya upaya bahkan dalam beberapa hal dilarang. 

2. Karena  pemecahan  yang  dihasilkan  oleh  perundingan  antara  pihak-pihak  yang  berselisih
sering  kali  lebih  dapat  diterima  oleh  yang  bersangkutan  daripada  penyelesaian  yang
dipaksakan  oleh  pemerintah,  maka  dalam  sistem  Undang-undang  ini,  penempuhan  jalan
perundingan kewajiban, setelah daya dan upaya tersebut pada 1 tidak memberikan hasil. 

3. Bila jalan perundingan tidak  berhasil  menekatkan kedua belah pihak,  haruslah Pemerintah
tampil kemuka dan campur tangan dalam pemutusan hubungan kerja yang hendak dilakukan
oleh Pengusaha. Bentuk campur tangan ini adalah pengawasan prepentif, yaitu untuk tiap-tiap
pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diperlukan izin dari instansi Pemerintah. 

4. Berdasarkan  pengalaman dalam  menghadapi  masalah  pemutusan  hubungaan kerja  maka
sudah  sepatutlah  bila  pengawasan  prepentif  ini  diserahkan  kepada  Panitia  Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. 

5. Dalam Undang-undang ini  diadakan ketentuan-ketentuan  yang bersifat  formil  tentang cara
memohon izin, meminta banding terhadap penolakan banding terhadap permohonan izin dan
seterusnya. 

6. Disamping  itu  perlu  dijelaskan  bahwa bilamana  terjadi  pemutusan  hubungan kerja  secara
besar-besaran sebagai akibat tindakan pemerintah, maka pemerintah akan berusaha untuk
meringankan  beban  kaum  buruh  itu  dan  akan  diusahakan  penyaluran  mereka  pada
perusahaaan/proyek yang lain. 

7. Demikian juga  pemutusan  hubungan kerja  karena  modenrisasi,  otomatisasi,  effisiensi  dan
rasionalisasi  yang  disetujui  oleh  pemerintah  mendapat  perhatian  pemerintah  sepenuhnya
dengan jalan mengusahakan secara aktif  penyaluran buruh-buruh itu ke perusahaan/proyek
lain. 

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Sekiranya di sini dikemukakan, bahwa jumlah 10 (sepuluh) buruh termaksud pada pasal 3
ayat  (2)  hanya  merupakan  ancar-ancar,  ukuran  yang  penting  ialah  maksud  hasrat
pengusaha untuk pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Pasal 4
Dalam masa percobaan menurut hukum yang berlaku kedua pihak berwenangan untuk
memutuskan hubungan kerja seketika. Azas tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-
undang ini.
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Pasal 5 s/d 9
Mengatur tata cara permohonan izin dan lain-lain hal yang bersifat formil, sehingga tidak
perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Berdasarkan  pasal  12  ini  semua  buruh  (termasuk  buruh  kontraktor)  dengan  tidak
menghiraukan  apakah  mereka  buruh  harian,  bulanan  atau  borongan  (opstukloon)
dilindungi oleh Undang-undang ini.
Yang dimaksud dengan perusahaan adalah perusahaan yang tidak berstatus perusahaan
negara atau perusahaan daerah dan yang merupakan organisasi dari alat-alat produksi
untuk menghasilkan barang-barang atau jasa memuaskan kebutuhan masyarakat.
Adapun  mengenai  pemutusan  hubungan kerja  di  perusahaan-perusahaan  negara  dan
daerah, Pemerintah bermaksud mengadakan peraturan tersendiri.

Pasal 13 s/d 14
Cukup jelas

 

Mengetahui
Wakil Sekretaris Negara

ttd

SANTOSO,SH
Brigjen TNI
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