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ABSTRAK 

 

 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN JAMINAN HARI TUA 

BAGI PEKERJA PT.BRI PERSERO CABANG BANDAR LAMPUNG 

(ANALISIS PUTUSAN NO 07/PDT-SUS.PHI/2015/PN.TJK) 

 

 

Oleh 

 

PUTRI UTAMI 

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban seorang pekerja dalam  melaksanakan pekerjaannya. 

Hak dan kewajiban seorang pekerja PT.BRI Persero yang tidak melaksanakan 

kewajibannya terhadap pekerjanya dengan tidak memberikan uang jaminan hari 

tua ketika seorang pekerja memasuki usia pensiun. PT.BRI Persero tidak 

mengakumulasi Iuran atas beban BRI untuk Program Pensiun Manfaat Pasti 

(PPMP), dan akumulasi iuran atas beban BRI untuk Program Pensiun Iuran Pasti 

(PPIP). iuran PPMP dan PPIP hanya terdapat beban BRI saja, sedangkan iuran 

PPMP dan PPIP atas beban Pekerja tidak disebutkan. Kenyataanya pensiunan 

PT.BRI telah membayar iuran yang pembayarannya secara langsung dipotong dari 

upah yang diterima setiap bulannya. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pengaturan 

hukum pemenuhan Jaminan Hari tua pada PT.BRI Persero. (2) Apakah penyebab 

terjadinya sengketa pemenuhan Jaminan Hari Tua bagi pekerja PT.BRI Persero. 

(3) Bagaimana penyelesaian sengketa pemenuhan Jaminan Hari Tua bagi pekerja 

PT.BRI Persero. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis 

data yang digunakan adalah jenis data primer, data sekunder, dan data tersier. 

Analisis yang digunakan analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara 

Deskriptif Kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja dalam penyelesaian Jaminan Hari Tua bagi pekerja 

PT.BRI Persero terdapat ketidakadilan terhadap pekerja. Para pensiunan 

melakukan beberapa penyelesaian, akan tetapi yang tidak menemukan titik 



 

kejelasan pada sengketa hubungan industrial tersebut. Pada Pengadilan Hubungan 

Industrial gugatan para pensiunan tealh di nyatakan di tolak karena gugatan 

tersebut salah alamat dan kadaluarsa. Apabila melihat pasal 156 UU no. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan maka PT.BRI Persero telah malalaikan 

kewajibannya terhadap para pekerjanya dengan tidak memberikan Jaminan Hari 

Tua, yang seharusnya dana tersebut di dapatkan oleh para pensiun ketika 

memasuki usia pensiun. Berdasarkan Nokep. 883-DIR/KPS/10/2012 yang di 

keluarkan PT.BRI Persero tentang penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap 

pekeerjanya ada ketidakadlian terhadap formula perhitungan kompensasi pensiun 

yang isinya merugikan para pensiun. yang mana uang pesangon dan uang pensiun 

seharusnya di berikan keduanya teteapi pada kenyataanya  uang pensiun di 

kurangi dengan uang pesangon. Sehingga hal terserbut merugikan para pekerja 

yang memasuki usia pensiun. 

 

Saran yang di berikan yaitu Dibutuhkan Regulasi yang baku terhadap Hak 

Pensiunan Pegawai PT.Bank BRI, yang berisi kesepakatan diantara kedua belah 

pihak dalam hal menentukan kembali Hak dan Kewajiban Para Pihak, Komitmen 

terhadap pemerintah yang berada diposisi netral antara (PT.Bank BRI selaku 

perusahaan dan Pensiunan Pegawai PT. Bank BRI selaku Pegawai/pekerja) agar 

tercapai pemerintahan yang bebas KKN, dan selalu menjalankan Asas 

keterbukaan dengan Akuntabel, sehingga Pensiunan Pegawai PT.Bank BRI selaku 

masyarakat sebagai pemegang hak mendapat kesejahteraan. 

 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Jaminan Hari tua, Pekerja PT.BRI 

Persero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

DISPUTE RESOLUTION THE FULFILLMENT OF  OLD AGE  

BENEFIT FOR WORKERS PT. BANK BRI PERSERO AT  

THE BRANCH OF THE LAMPUNG 

(analysis of the verdict No. 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk) 

 

 

 

Putri Utami 

 

 

 

The act of number 13/2003 about The labor explain rights and obligations a 

worker in carrying out his job.  example of one by PT. BRI Persero that not 

carrying out their obligations to workers with unable to provide money old age 

benefit when a worker they retire.  PT. BRI Persero not accumulate premium over 

the bri to a pension exact benefit (ppmp),  and premium accumulation of the bri to 

a pension contributions must (ppip).  Premium ppmp and ppip only burden bri 

course,  while ppmp tuition and ppip over the worker not mentioned.  In fact 

retired pt. Bri has paid the premium who payment directly cut of the wage that 

they received every month.  Problems: (1) how arrangement law the fulfillment of 

old age benefit to PT. BRI Persero? (2 whether the cause of dispute the fulfillment 

of old age benefit for workers PT. BRI Persero? (3) how dispute resolution the 

fulfillment of old age benefit for workers PT. BRI Persero? 

 

An approach to a problem used is juridical normative. The sources and types of 

the data used was types of data on primary) secondary data) and data tertiary. The 

analysis used qualitative analysis) then in extract conclusion a sort of descriptive 

set qualitative.  

 

Based on the results of research and discussion on rights and obligations workers 

and businesses in the resolution of old age benefit for workers PT. BRI 

Perserothere are injustice of workers. Pensioners do some resolution,  but who 

does not find point clarity to the dispute the industrial relations. In the industrial 

relations court a lawsuit pensioners tealh in reveal been denied because the suit 

wrong address and expire.If they find article 156 law No.13/2003 on manpower 

then PT. BRI Persero have negligently their obligations to employees by not 

going old age benefit, that is supposed to these funds there by the retired when 

they retire. Based on the No kep. 883-DIR/KPS/10/2012 Who out PT. BRI 

Persero about the completion of the company to workers were not justly with 

formula used for calculating compensation pension its contents injurious the 

retirement which money severance and the pension supposed to be in give them 



 

teteapi in fact the pension in reduce with money severance pay. This terserbut 

injurious workers entering retirement age.  

 

Suggestions in give the regulations raw needed to the rights of retired officials PT. 

Bank BRI, which contains an agreement between the two sides in relation to 

determine back rights and obligations the parties, a commitment to the 

government is fine neutral between (PT. Bank BRI as companies and retired 

officials PT. Bank BRI as employees/workers) order to reach the free government 

corruption,  and always runs the principle of openness by accountable,  so retired 

officials PT. Bank BRI as the community as a right to welfare.  

 

Keyword: Dispute Settlement , Retirement , Workers PT. BRI Persero 
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MOTTO 

 

 

“  Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada allah dengan sabar 

dan mengerjakan sholat, sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar” 

( Q.S. Al-Baqarah:153) 

 

 

“ Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan allah, dan perbanyaklah 

berdoa” 

(HR. Ath-Thabrani) 

 

 

“ Dia yang tahu , tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu” 

( Lose Tse) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal 

mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi  seluruh  

rakyat  Indonesia.  Tujuan  dan  cita-cita  kemerdekaan  Republik Indonesia adalah 

menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan tentang 

hak dan kewajiban seorang pekerja dalam  melaksanakan pekerjaannya, Undang-

undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban 

para tenaga pekerja dari para pemberi kerja (Pengusaha).  

 

Bentuk perhatian pemerintah lain  terhadap  kesejahteraan pekerja dituangkan dalam 

ketentuan pemberian  pesangon bagi pekerja yang berhenti bekerja karena pemutusan 

hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha atau 

pemberi kerja diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pesangon dan atau uang 



2 
 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. 

Khusus untuk pesangon besarnya telah diatur dalam Pasal 156 Undang-undang 

tersebut.
1
  

 

Selain ketiga hal tersebut para pekerja juga harus mendapatkan Jaminan Hari Tua 

yang di berikan perusahaan, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan  program asuransi 

jiwa yang bertujuan memberikan kepastian adanya kesinambungan pendapatan bagi 

tertanggung/peserta ketika menjalani masa purna bhakti beserta keluarganya apabila 

tertanggung/peserta meninggal dunia. Besar manfaatnya umumnya mengacu kepada 

Gaji Dasar Asuransi berkaitan dengan penghargaan masa kerja, dan manfaatnya 

 dibayarkan secara berkala. 

 

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana 

Pensiun (UUDP 11/1992). Melalui pelaksanaan UUDP ini kegiatan pengumpulan, 

pengelolaan serta pembayaran sejumlah uang yang ditujukan bagi karyawan yang 

berhenti bekerja setelah mencapai usia tertentu diatur secara lebih baik. Sistem 

pendanaan program pensiun dilakukan melalui pemotongan iuran, baik dari karyawan 

maupun pemberi kerja. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan ketika karyawan 

telah mencapai usia pensiun tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana 

pensiun dari masing-masing dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan.
2
 

                                                           
1
 http://www.academia.edu/8652768/JAMINAN_SOSIAL_TENAGA_KERJA diakses pada tangal 20  

februari  2016  pukul 15.31 WIB. 
2
 http://media.leidenuniv.nl/legacy/bbrl-labour-law-final.pdf di akses pada tanggal  19 Februari 2016 

pada pukul 09.12 WIB 
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Lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya bergerak di 

bidang keuangan, dimana menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan. Salah satu bentuk Lembaga 

keuangan adalah Dana Pensiun. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Penyelenggaraan program 

dana pensiun ini dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan 

kepada lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, 

misalnya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. 

Banyaknya perselisihan yang sering terjadi antara pekerja dan perusahaan yaitu dalam 

hal pemberian Pesangon  terhadap pekerja yang telah memasuki usia pensiun atau 

pasca di PHK karena memasuki usia pensiun, menunjukan bahwa terhadap pengkajian  

masalah pesangon setelah pensiun  perlu banyak dilakukan penelitian. Salah satu 

contohnya adalah perselisihan antara Pensiunan Pekerja Bank BRI ( Sjamsuddin dan 

kawan-kawan)  dengan PT. BRI Persero.  

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang perbankan serta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998.  Pensiunan Pegawai PT.Bank BRI ( Sjamsuddin dan kawan-kawan)  

selama ini telah memberikan segala kontribusi serta melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan dirinya pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Persero dalam jangka waktu yang cukup lama, sedangkan 

untuk rincian iuran/premi PPMP Beban Pengusaha tidak diberikan dengan alasan 

tidak diadministrasikan. 

 

PT.BRI Persero tidak mengakumulasi Iuran atas beban BRI untuk Program Pensiun 

Manfaat Pasti (PPMP) berikut pengembangannya yang dikelola Dana Pensiun BRI 

yang pengembangannya merupakan hasil perhitungan Aktuari, dan akumulasi Iuran 

atas beban BRI untuk Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) berikut pengembangannya 

yang dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Yang mana terhadap iuran 

PPMP dan PPIP hanya terdapat beban BRI saja, sedangkan iuran PPMP dan PPIP 

atas beban Pekerja tidak disebutkan. Keyataan yang terjadi bahwa para pensiunan 

pegawai PT.Bank BRI ( Sjamsuddin dan kawan-kawan)  telah membayar iuran/premi 

yang pembayarannya secara langsung dipotong dari upah yang diterima setiap 

bulannya. 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) 

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perseorangan dan 

perusahaan, serta Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) bagi 

Perusahaan.. Tujuan PPIP adalah untuk membantu peserta menghimpun dana yang 

dapat memberikan jaminan  kelangsungan penghasilan dan kesejahteraan hari tua 

bagi para peserta dengan menginvestasikan dana peserta ke instrumen investasi yang 

menarik melalui diversifikasi portofolio efek sesuai paket pilihan investasi yang 
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dipilih oleh peserta. Tujuan PPUKP untuk membantu perusahaan dalam 

mencadangkan  pembayaran dana pesangon pekerja yang berhak atas dana pesangon 

sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan internal perusahaan. 

Pensiunan PT BRI Persero ( Sjamsuddin dan kawan-kawan) dalam penyelesaian 

Sengketa Pemenuhan Jaminan Hari Tua ini melaksanakan penyelesaian di luar 

pengadilan, pertemuan bipatrit akan tetapi tidak terlaksana, dengan alasan bahwa PT 

BRI Persero telah mengklaim peraturan PT. BRI Persero untuk menyelesaikan 

kewajibannya terhadap para pekerja yang di PHK. Penyelesaian di luar pengadilan 

tidak berhasil, Pensiunan PT BRI Persero (Sjamsuddin dan kawan-kawan) 

menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan hubungan industrial akan tetapi hal 

tersebut tidak membuahkan hasil maka sengketa tersebut lanjut tingkat banding yang 

sekarang sedang berjalan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan 

mengkaji hal tersebut, maka dituangkanlah ke dalam skripsi yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Jaminan Hari Tua bagi Pekerja pada PT. 

BRI Persero cabang Bandar Lampung (Analisis Putusan No. 7/Pdt.Sus-

PHI/2015/PN.Tjk)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimanakah pengaturan hukum Pemenuhan Jaminan Hari Tua  Pada 
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PT. BRI Persero ? 

2. Apakah penyebab terjadinya sengketa pemenuhan Jaminan Hari Tua bagi 

pekerja PT. BRI Persero? 

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemenuhan Jaminan Hari Tua bagi 

pekerja PT. BRI Persero ? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui  pengaturan hukum Pemenuhan Jaminan Hari Tua 

pada PT. BRI Persero. 

2. Untuk  mengetahui  faktor  penyebab terjadinya sengketa Pemenuhan 

Jaminan Hari Tua PT. BRI Persero. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemenuhan Jaminan Hari 

Tua bagi pekerja PT. BRI Persero. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN  

1.  Manfaat teoritis  

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum 

Administrasi Negara. dan memberikan kontribusi pada Hukum Ketenagakerjaan 

khususnya mengenai pengupahan. 

2.  Manfaat praktis   

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, bagi organisasi buruh dan pihak 

yang menaruh  perhatian  pada  masalah ketenagakerjaan dan perburuhan serta 

pengupahan. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1. Hubungan Kerja    

2.1.1 Pengertian Hubungan  Kerja 

 

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja 

(karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut 

adalah merupakan sesuatu yang abstrak. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UUK, menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, 

dan perintah.Pengertian lain hubungan kerja adalah merupakan hubungan yang 

timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh 

pihak yang bersangkutan.  

Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan 

menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan kesanggupan untuk 

mempekerjakan pengusaha dengan membayar upah. Dengan demikian terjadi 

hubungan yang saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha yang merupakan 

hasil dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.  
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Faktor utama dalam hubungan kerja adalah adanya pekerjaan, upah dan perintah serta 

perjanjian. Hubungan kerja tidak lepas dari adanya perjanjian antara pengusaha dan 

pekerja/buruh karna perjanjian inilah yang mengikat anata pengusa dan pekerja/buruh 

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis 

ataupun lisan (pasal 51 ayat (1) UUK),  dalam pasal 1 angka 14 UUK dijelaskan 

perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

 

Titik ukur dalam hubungan kerja adalah adanya perjanjian yang saling 

mengikat/saling merelakan antar hak dan kewajiban antara pengusa dan 

pekerja/buruh untuk saling menerima dan pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah 

pihak.Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-

kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain 

yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah 

disepakati. 

 

 Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah 

hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian 

yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.  

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:  

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan 

kerja) 
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2.  Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak 

dari pengusaha atas pekerjaan tersebut) 

3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus 

merupakan hak dari si pekerja atas upah)  

4. Berakhirnya Hubungan Kerja 

5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.                

 

 2.1.2 Hubungan Kerja dan Jaminan Hari Tua sebagai Hak Pekerja 

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi 

tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian 

terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus 

penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya 

risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga 

kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat 

terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal 

dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja 

dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. 

 Seseorang mendapatkan hak uang pensiun, uang pesangon dan uang penghargaan. 

Uang pensiun adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja 

sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Penghasilan ini biasanya berupa uang 

yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang 
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memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu 

perusahaan. 

Pasal 167 UU No.13/2003 menyatakan bahwa : 

Bila pengusaha telah mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya 

dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja  tidak berhak mendapatkan: 

1. uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2; 

2. uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3. 

Tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4. 

(Pasal 167 ayat 1 UU No.13/2003). 

a. Bila besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja 

sekaligus dalam program pensiun yang didaftarkan oleh pengusaha ternyata 

lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 

dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4, maka selisihnya dibayar 

oleh pengusaha (Pasal 167 ayat 2 UU No.13/2003). 

b. Bila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun 

yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka 

pekerja/buruh tetap dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang 

pensiun yang didapat dari premi/iuran yang dibayarkan oleh pengusaha. 

(Pasal 167 ayat 3 UU No.13/2003). 
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c. Bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka 

pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh (Pasal 167 ayat 5 UU 

No.13/2003) yaitu :  

1. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); 

2. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(3); dan 

3. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

Pekerja formal di sektor swasta berhak atas skema jaminan hari tua, yang dikelola 

oleh PT. Jamsostek dan berdasarkan mekanisme dana/tabungan wajib. Seperti yang 

diatur dalam pasal 14 UU No.3/1992 : 

“Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus, atau secara berkala kepada seorang pekerja 

ketika 

a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; 

b. dinyatakan cacat tetap total oleh dokter” (pasal 14 ayat 1 UU 

No.3/1992). 

“Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada 

janda/duda atau anak yatim piatu dari pekerja” (pasal 14 ayat 2 UU No.3/1992). 
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2.1.3. Perjanjian Kerja 

 

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 

adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja 

pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 

hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. 

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat Subekti beliau 

menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan 

majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu 

yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda 

“dierstverhanding”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu 

(majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang 

lain (buruh).  

 

Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau 

lisan; demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaiman 

sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, dapat di tarik beberapa unsur dari 

perjanjian kerja, yaitu: 

1. Adanya unsur work atau pekerjaan 
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Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang di perjanjikan ( obyek 

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan 

seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini di jelaskan dalam KUHPerdata 

Pasal 1603 a yang berbunyi : 

“ buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanya dengan seizin majikannya dapat 

menyuruh orang lain ketiga menggantikannya”. 

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan 

keahliaanya, maka menurut hukum jika pekerja meninggalk dunia maka perjanjian 

kerja tersebut putus demi hukum. 

2. Adanya unsur perintah 

Manifestasi dari pekerjaan yang di berikan kepada p[ekerja oleh pengusaha adalah 

pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan yang di perjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja 

dengan hubungan lainnya. 

 

3. Adanya unsur upah  

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat di katakan 

bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk m,emperoleh upah. 

Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan 

hubungan kerja. 
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Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya 

pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang 

cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan 

hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 

26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Selain itu 

seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu 

jiwanya atau waras. 

 

Sebagai bagian dari perjanjian kerja lainnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat-

syarat perjanjian sebagaimana di atur dalam pas 1320 KUHPerdata dan juga pada 

pasal 1 angka 14 Jo Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang 

ketenaga kerjaan, definisi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 

para pihak. Dalam pasal 52 ayat 1 menyebutkan:
1
 

1. Perjanjian kerja di buat atas dasar : 

a. kesepakatan kedua belah pihak; 

b. kemapuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan 

                                                           
1
 Manulang,sendjun.H.2001.Pokok-pokok Hukum Perburuhan di Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta. Hal 

192 
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d. pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundang-undangann yang berlaku. 

2. Perjanjian kerja yang di buat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat di batalkan. 

3. perjanjian kerja yang di buat oleh para pihak yang bertentangan deangan ketentuan 

sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim di sebutkan kesepakatan bagi yang 

mengikatkan dirinya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus 

setuju, seia sekata mengenai hal-hal perjanjikan.Kemampuan atau kecakapan kedua 

belah pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap membuat perjanjian (tidak 

terganggu kejiawaa) atau cukup umur minimal 18 tahun (pasal 1 angka 26 Undang-

undang Nomor. 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan).Adanya pekerjaan yang di 

perjanjikan, dalam istilah pasal 1320 KUHPerdata adalah hal tertentu. pekerjaan yang 

di perjanjikan merupakan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harulah yang halal yaitu 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusiaan. 

 

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan  istilah verbintenis (perikatan), dan dalam 

pasal 1313 KUH perdata ada disebut istilah overeenkomst (persetujuan). Di Indonesia 

istilah verbintenis diterjemahkan dalam 3 (tiga) arti, yaitu perikatan, perhutangan, 

dan, perjanjian Sedangkan istilah overeenkomst diterjemahkan dalam 2 (dua) arti, 
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yaitu perjanjian dan persetujuan.
2
Jika mengunakan istilah overeenkomst (pasal 1313 

KUHPdt), batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang 

atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal
3
. 

Koko Kosidin
4
 mengutip pasal 1601 KUH Perdata yang menyebut pembagian 

perjanjian ke dalam; 

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu 

b. Perjanjian kerja 

c. Perjanjian pemborongan kerja. 

Ketiga macam perjanjian di atas dalam konteks materi Hukum Ketenagakerjaan yang 

akan dibahas adalah perjanjian kerja. 

 

Perjanjian kerja menurut pasal 1601 a KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa 

pihak ke satu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada 

pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Selanjutnya, Yunus 

Shamad berpendapat bahwa” perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana seseorang 

mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa 

upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama”.
5
 

 

                                                           
2
 Koko Kosidin, 1999, Perjanjian Kerja – Perjanjian Perburuhan – Peraturan Perusahaan, CV  

Mandar Maju, Bandung, hlm. 2 
3
 Abdul Khakim, Op Cit, hlm.27 

4
 Koko Kosidin, Op Cit, hlm. 22 

5
 Yunus Shamad, 1995, Hubungan Industrial di Indonesia, PT Bina Sumber-daya Manusia,   

    Jakarta, hlm. 55 
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Kedua rumusan di atas baik menurut pasal 1601 a KUH Perdata maupun menurut 

pendapat Yunus Shamad sama-sama menyebut secara jelas hak pekerja/buruh dalam 

suatu perjanjian kerja yaitu hak mendapatkan upah atas imbalannya bekerja atau 

menyerahkan tenaganya kepada majikan, tidak menyebut secara jelas hak majikan. 

Syarat syah perjanjian kerja, mengacu pada syarat sah perjanjian (perdata) pada 

umumnya, yaitu: 

1. adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-

penyesatan atau berdrog-penipuan); 

2. pihak-pihak yang bersangkutan bermaksud mempunyai kemampuan atau 

kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan 

tidak di bawah pengampuan); 

3. adanya (obyek) pekerjaan yang di perjanjikan; 

4. adanya (causa) pekerjaan yang di perjanjikan tersebut tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Apabila perjanjian kerja yang di buat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal 

syahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut yakni tidak ada kesepakatan dan ada 

pihak yang tidak cakap untuk bertindak, naka perjanjian kerja dapat di batalkan. 

Sebaliknya apabilaperjanjian kerja di buat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya 

(perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaan) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi 
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ketentuan, maka perjanjian batal demi hukum perdata (  

KUH Perdata, Burgerlijke Wetbook). 

Penyebutan secara jelas akan hak majikan terlihat dalam rumusan menurut pendapat 

R Soebekti yang menyatakan bahwa perjalanan kerja adlah “perjanjian antara seorang 

buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan cirri adanya suatu upah 

atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, dimana 

pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak 

lain”.
6
 Dari rumusan ini selain disebut hak upah bagi buruh, juga jelas disebutkan hak 

majikan yaitu hak sebagai atasan  dan hak memberikan perintah bagi pekerja\buruh.  
7
 

 

2.2 Sengketa Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya    

 

2.2.1 Pengertian Sengketa Hubungan Industrial 

 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari pengertian hubungan industrial di atas maka 

ada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial tersebut yang 

antara lain adalah pengusaha/pemberi kerja, pekerja/ buruh dan pemerintah. 

 

Perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang menyangkut hubungan 

antara pengusaha dan pekerja, serta melibatkan pemerintah dalam upaya penyelesaian 

                                                           
6
 R Soebekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, cet X, hlm 58 

7
 Lihat Pasal 1 angka 14  UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud perselisihan 

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan 

antara pengusaha atau gabungan pegusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 

pekerja/buruh dalam satu perusahaan. 

 

2.2.2 Macam-macam Sengekta Tenaga Kerja 

Berdasarkan pengertian perselisihan tersebut diatas,maka dikenal 4 bentuk perselisihan 

yaitu: 

1. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak,dipenuhinya 

hak,akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan,perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

2. Perselisihan kepentingan,yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

3. Perselisihan pemutusan  hubungan  kerja,yaitu perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuain pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

http://www.belbuk.com/index.php
http://www.belbuk.com/index.php
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4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh,yaitu perselisihan antara 

serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam 

satu perusahaan,karena tidak adanya persesuain paham mengenai 

keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat-pekerjaan.
8
 

 

2.2.3 Proses Penyelesaian Sengketa Tenaga Kerja 

Dalam rangka upaya penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Cara-cara yang di tempuh ditentukan oleh pihak-pihak yang 

bersengketa dalam perselisihan hubungan industrial itu sendiri. Secara garis besar ada 

dua cara yang dapat di tempuh dalam menyelesaiakn perselisihan hubungan 

industrial, yakni melalui pengadilan hubungan industrial dan yang kedua adalah di 

luar pengadilan hubungan industrial. 

 

Adapun cara-cara yang dapat di tempuh di luar pengadilan hubungan industrial 

antaralain adalah bipatrit, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Cara-cara penyelesian 

perselisihan hubungan industrial ini sangat dianjurkan, karena tidak melalui 

pengadilan hubungan industrial yang pastinya akan lebih menyita waktu, biaya dang 

tenaga pada pihak-pihak yang bersengketa. Diantara penyeleseian perselisihan 

hubungan industrial antara lain : 

A. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan  

                                                           
8
 Soepomo.1983. Pengantar Hukum Perburuhan, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.hlm 44-46 
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Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memungkinkan 

penyelesaian sengketa buruh/Tenaga Kerja diluar pengadilan. 

Terdapat 4(empat) bentuk penyelesaian yaitu melalui : 

1. Penyelesaian Melalui Bipartie 

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial memberi jalan penyelesaian sengketa Buruh dan 

Tenaga Kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan azas 

kekeluargaan antara buruh dan majikan. Bila terdapat kesepakatan antara buruh dan 

majikan atau antara serikat pekerja dengan majikan, maka dapat dituangkan dalam 

perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang disebut dengan perjanjian bersama. 

Dalam perjanjian bersama atau kesepakatan tersebut harus ditandatagani kedua belah 

pihak sebagai dokumen bersama dan merupakan perjanjian perdamaian. 

 

2. Penyelesaian Melalui Mediasi 

Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan Mediasi 

atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara 

Buruh dan Majikan. Seorang Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-

syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan minimal berpendidikan S-

1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si Buruh, Mediator telah 
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mengadakan duduk perkara sengketa yang akan diadakan dalam pertemuan Mediasi 

antara para pihak tersebut.
9
 

 

Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Bila 

telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut 

dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, 

kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri setempat. 

 

3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi 

Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja 

atau Serikat Buruh. Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam 

pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Dimana tugas terpenting dari Kosiliator adalah memangil para 

saksi atau para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 

menerima penyelesaian Konsiliator tersebut. Pejabat Konsiliator dapat memanggil 

para pihak yang bersengketa dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan 

telah tercapai. Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai oleh Konsiliator 

tersebut dapat didaftarkan didepan pengadilan Negeri setempat. Demikian juga 

eksekusinya dapat dijalankan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat tesebut.
10

 

                                                           
9
Ibid,hlm 63-65 

10
 Ibid, Hlm 50-53 
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4. Penyelesaian Melalui Arbitrase 

Undang-undang dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase meliputi 

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan didalam 

suatu perusahaan.  

Pengangkatan arbiter berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Para pihak 

yang bersengketa dapat memilih Arbiter yang mereka sukai seperti yang ditetapkan 

oleh Menteri Tenaga Kerja. Putusan Arbiter yang menimbulkan keraguan dapat 

dimajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri setempat dengan 

mencantumkan alasan-alasan otentik yang menimbulkan keraguan tersebut. 

 

Putusan Pengadilan Negeri dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat membuat putusan 

mengenai alasan ingkar dan dimana tidak dapat diajukan perlawanan lagi. Bila 

tercapai perdamaian, maka menurut isi Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seorang arbiter harus 

membuat Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan 

disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. 

 

B. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan  

Sebelum keluarnya Undang-undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa 

perburuhan diatur didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1957 melalui peradilan 

P4D dan P4P. Untuk mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh 
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dan Tenaga Kerja sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan di undangkan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial disamping peradilan umum.  

Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial mengatakan Pengadilan hubungan industrial bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutuskan : 

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 

2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 

3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja 

4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
11

 

 

 2.3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja atas Jaminan Hari Tua 

 2.3.1. Dasar Pemberian Jaminan Hari Tua 

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi tenaga kerja setelah 

purna kerja sehingga dapat memberikan bekal untuk hidupnya atau  sebagai modal 

untuk membuka usaha, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi tenaga kerja dapat 

terjamin. 

Adapun yang menjadi syarat-syarat penerimaan jaminan hari tua bagi setiap tenaga 

kerja adalah sebagai berikut: 

1. Memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun. 

                                                           
11

 Asri Wijayanti, Op.Cit, hlm 93-96 
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Dalam hal ini jaminan tabungan hari tuanya akan diberikan kepada tenaga 

kerja setelah usia 55 tahun, dalam arti kata akan memasuki usia pensiun 

seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

menurut ketentuan di perusahaan di mana si tenaga kerja tersebut bekerja. 

2. Cacat total dan tetap. 

Yang dimaksudkan dengan cacat total dan tetap di sini adalah suatu keadaan 

atau hilangnya fungsi anggota badan dari tenaga kerja, yang secara langsung 

maupun tidak langsung mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya 

kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. Keadaan cacat dari seseorang 

tenaga kerja haruslah dinyatakan atau dikuatkan dengan surat keterangan dari 

seorang dokter yang menyatakan keadaan cacat sehingga tidak mampu lagi 

bekerja. 

3. Meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun. Seorang tenaga 

kerja yang meninggal dunia sebelum memasuki usia 55 tahun juga 

mendapatkan jaminan hari tua. Dana jaminan hari tua tersebut akan diberikan 

kepada ahli waris dari yang meninggal dunia. 

 Dasar perhitungan jaminan hari tua yang dipakai untuk menentukan besarnya 

jaminan ialah besarnya iuran yang telah dibayarkan perusahaan dan karyawan kepada 

xy Financial pada bulan terakhir di mana karyawan diberhentikan dengan hak 

menerima jaminan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan bunga dari jumlah iuran 

tersebut, besarnya bunga simpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

jaminan hari tua ini adalah: 
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1. Usia. 

2. Masa bekerja. 

3. Lama kepesertaan. 

Usia tenaga kerja tersebut ditetapkan berdasarkan tanggal kelahiran atau umur yang 

tercantum pada waktu tahun di mana tenaga kerja  menjadi tertanggung. Tanggal lahir 

ini tidak dapat diubah di kemudian hari dengan alasan apapun.Apabila karyawan 

yang telah menjadi tertanggung pada badan penyelenggara meninggal dunia sebelum 

mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka istri atau suami berhak mendapatkan 

jaminan hari tua janda atau duda tersebut.Jaminan ini boleh diberikan pada bulan 

berikutnya karyawan yang bersangkutan meninggal dunia. Bilamana karyawan yang 

meninggal dunia tersebut tidak mempunyai istri atau suami, maka hak menerima 

jaminan beralih kepada anak-anaknya dan jaminan seperti ini disebut jaminan 

pensiun yatim piatu. 

Hak untuk mendapatkan jaminan hari tua ini dapat berakhir atau hilang disebabkan 

oleh: 

1. Berakhir karena suatu peristiwa. 

Berakhir karena suatu peristiwa apabila duda atau janda penerima 

pensiun/jaminan tersebut menikah lagi, atau duda/janda tersebut meninggal 

dunia sedangkan tidak terdapat lagi anak yang berhak menerima jaminan 

sebagai penerima pensiun yatim piatu. Hak jaminan ini baru akan berakhir 

pada bulan berikutnya setelah pernikahan itu dilangsungkan. 
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2. Hilang atau batalnya karena suatu keadaan apabila: 

a. Pada waktu mengajukan permintaan jaminan hari tua tersebut ternyata 

terdapat suatu pemalsuan, baik pemalsuan surat-surat maupun 

pemalsuan orangnya. 

b. Penerima jaminan hari tua tersebut dengan tidak seizin pemerintah 

menjadi anggota tentara atau menjadi karyawan di suatu negara asing 

(TKI). 

c. Penerima jaminan hari tua tersebut, janda atau duda berdasarkan 

Keputusan Pejabat Pemerintah atau badan yang berwenang dinyatakan 

bersalah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang 

menentang pemerintahan. 

 

2.3.2. Prosedur Pemberian Jaminan Hari Tua 

Setiap permintaan JHT, Tenaga Kerja mengisi dan menyampaikan Formulir 

Permintaan Pembayaran JHT (kepada Kantor Cabang PT Jamsostek. 

Dokumen pendukung:  

1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli 

2. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi) 

3. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau 

Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial 

4. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai 
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5. Kartu Keluarga (KK) 

6. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat 

total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter 

Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 

55 thn dilampiri:  

7. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan 

8. Photocopy Kartu keluarga 

Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan 

sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa 

tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti 

bekerja, dilampiri dengan:  

9. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan 

10. Surat pernyataan belum bekerja lagi 

Masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 1 (satu) 

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pembayaran iuran pertama 

Program Jaminan Hari Tua. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut 

PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT.  
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2.3.3. Perhitungan Jaminan Hari Tua  

Berdasarkan Nokep: 883-DIR/KPS/20/2012 pasal 3 mengatur mengenai perhitungan 

uang pesangon sebagai berikut:
12

 

No Masa Kerja 

Uang Uang  Uang 

Pesangon Pesangon Penghargaan  Penggantian  

  Hak  Hak 

  A 
B C 

D=15% 

(2B+C) 
E=2B=C=D 

1 < 1 Tahun 1 X upah   0,30 X upah 

2,30 X 

upah 

2 > 1 tahun, tetapi < 2 tahun 2 X upah   0,60 X upah 

4,60 X 

upah 

3 > 2 tahun, tetapi > 3 tahun 3 X upah   0,90 X upah 

6,90 X 

upah 

4 > 3 tahun, tetapi < 4 tahun 4 X upah 2 X upah 1,50 X upah 

11,5 X 

upah 

5 > 4 tahun, tetapi < 5 tahun 5 X upah 2 X upah 1,80 X upah 

13,80 X 

upah 

6 > 5 tahun, tetapi < 6 tahun 6 X upah 2 X upah 2,10 X upah 

16,10 X 

upah 

7 > 6 tahun, tetapi < 7 tahun 7 X upah 3 X upah 2,55 X upah 

19,55 X 

upah 

8 > 7 tahun, tetapi < 8 tahun 8 X upah 3 X upah 2,85 X upah 

21,85 X 

upah 

9 > 8 tahun, tetapi < 9 tahun 9 X upah 3 X upah 3,15 X upah 

24,15 X 

upah 

10 > 9 tahun, tetapi < 12 tahun 9 X upah 4 X upah 3,30 X upah 

25,30 X 

upah 

11 

> 12 tahun, tetapi < 15 

tahun 9 X upah 5 X upah 3,45 X upah 

26,45 X 

upah 

12 

> 15 tahun, tetapi < 18 

tahun 9 X upah 6 X upah 3,60 X upah 

27,60 X 

upah 

13 

> 18 tahun, tetapi < 21 

tahun 9 X upah 7 X upah 3,75 X upah 

28,75 X 

upah 

14 

> 21 tahun, tetapi < 24 

tahun 9 X upah 8 X upah 3,90 X upah 

29,90 X 

upah 

15 > 24 tahun 9 X upah 10 X upah 4,20 X upah 

32,20 X 

upah 

 

                                                           
12

 Lihat Nokep: 883-DIR/KPS/20/2012 pasal 3 mengatur mengenai perhitungan uang 

pesangon. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan  masalah dengan cara Yurudis 

Normatif. Suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengiventariskan 

dan mengkaji hasil study pustaka berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen hukum, karya tulis, serta buku-buku yang telah ada dan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan di  bahas. 

 

3.2.Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari  sumber data sekunder.Sumber data sekunder adalah data 

yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti peraturan 

perundang-undangan, putusan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. 

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan 

3) Undang- undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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4) Undang-undang  Nomor. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

5) Undang-undang Nomor. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja 

6) Undang-undang  Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

8) Peraturan Menteri Tenag Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang 

Perlindungan  Pekerja Harian  Lepas 

9) Keputusan Menteri Tenaga Keja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang 

Penyelenggaraan Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

10) Keputusan No. 883-DIR/KPS/10/2012 

 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu 

hukum, hasil karya ilmiahdari kalangan hukum, putusan serta bahan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukium yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan 

primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia ( KBBI). 
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3.3.Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-

undangan, putusan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara Klasifikasi data dan editing, data yang 

diperoleh diklasifikasikan , dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut 

kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak. Setelah mendapatkan data 

yang diperoleh maka penulis melakukan kegiatan antara lain: 

1. Inventarisasi bahan, yaitu dengan cara pencatatan atau pengumpulan data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. 

2. Pendeksripsian bahan, yaitu deangan cara pemaparan atau penggambaran dengan 

jelas dan terperinci mengenai bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan yang telah ditentukan dan 

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis dengan maksud 

untukmemudahkan dalam menganalisis data. 

4. Interpertasi data, yaitu suatu kegiatan yang mengabungkan hasil analisis dengan 

peryataan, kriteria, standar atau tolak ukur dalam penelitian yang di bahas. 
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3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu analisis 

yang menggunakan kalimat-kalimat utntuk menjelaskan data yang telah tersusun 

secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik 

kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan 

kesimpulan seraca indukatif, yaitu suatu cara berfikir yang didasrkan pada fakta-fakta 

yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang di bahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan dan Saran 

5.1.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaturan Hukum Pemenuhan Hak Pensiun Pegawai PT. Bank BRI Persero 

Berdasarkan  UU Nomor 13 tahun 2003 dan UU Nomor 11 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun, dilaksanakan dengan sebuah sistem yang bernama 

kontribusi sistem, dimana bagi masing-masing pihak baik dari pihak 

Perusahaan dan dari Pihak Pegawai/pekerja, diwajibkan membayar Program 

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan 

cara dimasukan didalam slip gaji para pensiunan pada saat masih aktif bekerja 

setiap bulannya, Perusahaan membayar dan Pegawai/pekerja dipotong gajinya. 

Kemudian kedua pembayaran tersebut disetorkan ke Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan (DPLK) yang didirikan PT.Bank BRI sendiri. 

2.Faktor penyebab terjadinya pemenuhan  Hak-hak Pensiunan Pegawai PT. Bank 

BRI Persero, dikarenakan terhadap aturan hukum dibidang ketenagakerjaan 

diperbolehkan membuat aturan khusus pada sebuah perusahaan, jika dianggap 

lebih baik kualitas dan kuantitasnya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini lah yang menjadi dasar PT. Bank BRI 

Persero membuat Peraturan Perusahaan Nokep 883, yang pada prinsipnya 

menyalahi aturan perundang-undangan, sehingga membuat tidak terlaksananya 

pemenuhan hak-hak pensiunan pegawainya. 

Pembahasan mengenai Hak Pensiunan Pegawai yang dana Pensiunannya 

dibawarkan oleh Perusahaan dan Pegawai/pekerja terdapat ketentuan Pasal 167 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  

 

Mencermati seluruh aturan hukum yang relevan didasarkan pada suatu peristiwa 

hukum yang menjadi dasar ketentuan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berkaitan dengan hak-hak Pensiunan 

untuk mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang 

Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Pensiunan, sebagaimana yang 

diwajibkan kepada Perusahaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Penyelesaian sengketa pemenuhan hak-hak  pekerja yang di mulai dari bipatrit 

kemudian menunjuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi sebagai medioator yang mana 

dari hasil mediasi tersebut kembali kepada titik nol tidak membuahkan hasil. Hasil 

mediasi yang tidak menguntungkan pihak pensiun kemudian dilanjutkan pada 

Pengadilan Hubungan Industrial  dan di proses sehingga mengeluarakan putusan 

Hakim yang mana isinya menolah gugatan para pensiun PT.BRI yang di 

karenakan 2 hal yaitu : gugatan kadauarsa dan gugatan salah alamat. 
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5.1.2. Saran  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas dan terang, kedudukan dan 

penafsiran penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang 

tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang 

dijelaskan, terhadap aturan hukum juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid) serta perbedaan penafsiran terhadap hak-hak pensiunan 

pegawai PT. Bank BRI dalam pemberian Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 

Uang Penggantian Hak telah menimbulkan kerugian bagi pensiunan dan keuangan 

negara. Untuk itu Penulis dapat memberikan saran-saran antara lain : 

1. Dibutuhkan Regulasi yang baku terhadap Hak Pensiunan Pegawai PT.Bank 

BRI, yang berisi kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam hal 

menentukan kembali Hak dan Kewajiban Para Pihak. 

2. Komitmen terhadap pemerintah yang berada diposisi netral antara (PT.Bank 

BRI selaku perusahaan dan Pensiunan Pegawai PT. Bank BRI selaku 

Pegawai/pekerja) agar tercapai pemerintahan yang bebas KKN dalam kerangka 

Good Governance, dan selalu menjalankan Asas keterbukaan dengan 

Akuntabel, sehingga Pensiunan Pegawai PT.Bank BRI selaku masyarakat 

sebagai pemegang hak mendapat kesejahteraan, yang pada dasarnya jika 

terwujud masyarakat yang sejahtera, akan berdampak kemajuan perusahaan 

itu sendiri dan segera terealisasi percepatan pembangunan dan ekonomi maju. 
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