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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti di atas, peneliti 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah peneliti 

paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Mengenai PHK Di Negara 

Indonesia Dan Di Negara Singapura 

Ketentuan mengenai PHK di negara Indonesia dan di negara Singapura 

terdapat persamaan jenis-jenis PHK, yakni mengenai alasan-alasan yang 

diperbolehkan bagi pengusaha atau pemberi kerja dalam melakukan PHK 

terhadap pekerja/buruh yaitu dalam hal pekerja/buruh mangkir dan 

melakukan kesalahan ringan, pekerja/buruh yang melakukan PHK 

terhadap pengusaha atau pemberi kerja yaitu dalam hal pengusaha atau 

pemberi kerja terlambat membayarkan upah pekerja/buruh dan dalam hal 

pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang membahayakan jiwanya yang 

mana pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian kerjanya dengan 

pengusaha atau pemberi kerja, dan PHK yang terjadi demi hukum karena 

berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan 

sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian kerja. Selain itu juga terdapat 

persamaan mengenai adanya pengaturan jenis tindakan pidana kejahatan 

terhadap pelanggaran atas hak pekerja/buruh di negara Indonesia dan di 

negara Singapura. 
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Selain persamaan di atas, ketentuan mengenai PHK di negara 

Indonesia dan di negara Singapura terdapat perbedaan, yakni mengenai 

pekerja/buruh yang bagaimana yang mendapatkan perlindungan undang-

undang ketenagakerjaan di masing-masing negara. Di negara Indonesia 

setiap pekerja/buruh yang bekerja kepada pengusaha atau pemberi kerja 

yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain mendapatkan 

perlindungan UU Ketenagakerjaan. Sedangkan di negara Singapura 

adanya ketentuan dan pengecualian mengenai pekerja apa saja yang 

mendapatkan perlindungan Employment Act. 

Perbedaan lainnya yaitu ketentuan mengenai PHK yang harus 

mendapatkan penetapan dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia 

ketentuan ini diatur di dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, sedangkan di 

negara Singapura tidak adanya ketentuan yang mengatur PHK harus 

mendapatkan penetapan dari lembaga yang berwenang di dalam 

Employment Act. 

Selain perbedaaan di atas, ketentuan di negara Indonesia dan negara 

Singapura juga perbedaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban para 

pihak jika terjadi PHK. Di negara Indonesia menurut Pasal 156 ayat (1) 

UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya 

diterima, sedangkan di negara Singapura tidak adanya ketentuan dalam 

Employment Act yang mengatur secara jelas berapa besar kompensasi 
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yang akan diterima pekerja/buruh di negara Singapura seperti yang ada di 

negara Indonesia. Perbedaan lainnya yaitu kewajiban pihak yang 

melakukan kesalahan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, adanya 

jangka waktu pembayaran segala jenis upah dan kewajiban membayar 

sejumlah uang tertentu jika ada yang ingin mengakhiri jangka waktu 

pemberitahuan. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja /Buruh Atas Kompensasi Setelah 

Dilakukan PHK Terhadap Pekerja/Buruh 

Negara Indonesia dan negara Singapura telah sama-sama memberikan 

perlindungan hukum secara preventif dengan menentukan secara normatif 

jenis dan alasan yang diperbolehkan untuk melakukan PHK, memberikan 

sanksi pidana bagi pelanggaran hak pekerja/buruh, serta PHK harus 

mendapatkan penetapan lembaga yang berwenang serta menjamin hak dan 

kewajiban para pihak. Para pihak juga bisa menempuh perlindungan 

hukum secara represif yaitu melalui pengadilan dan pengaduan kepada 

Menteri yang direpresentasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi. 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menemui berbagai keterbatasan, 

antara lain: 

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara 

terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama namun 

pengertiannya berbeda, sehingga peneliti harus mempelajari terlebih 
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dahulu peraturan perundang-undangan di negara Singapura, 

menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari 

peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. 

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat peneliti melakukan penyusunan 

penelitian di kota Batam masih sulit untuk mencari buku-buku yang 

berhubungan dengan peraturan mengenai undang-undang ketenagakerjaan 

di negara Singapura. 

3. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu 

hukum di Universitas Internasional Batam, peneliti juga mempunyai 

kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. 

C. Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan peneliti di atas, peneliti memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan amademen 

terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Menambahkan dan mempertegas ketentuan mengenai kewajiban 

pengusaha membayarkan segala hak yang seharusnya diterima oleh 

pekerja/buruh dalam jangka waktu tertentu. 

b) Menambahkan dan mempertegas ketentuan mengenai sanksi pidana 

dan sanksi administratif. 
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2. Rekomendasi kepada pemerintah Singapura untuk melakukan amademen 

terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 

a) Menambah dan mempertegas jenis-jenis dan alasan PHK yang 

diperbolehkan dalam melakukan PHK terhadap pihak lain. 

b) Menambahkan ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan 

masa kerja dan uang penggantian hak. 
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