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BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis peranan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam menangani masalah pemutusan 

hubungan kerja (PHK) di Kota Pekanbaru” dengan mengambil key informan 

penelitian pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, pekerja/buruh, dan 

organisasi serikat pekerja/buruh, maka bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran 

sebagai berikut : 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru dapat 

disimpulkan  dari beberapa key informan yang berjumlah 2 orang pegawai dari 

Dinas Tenaga Kerja, 6 orang dari pekerja/buruh yang di PHK, dan dari 1 orang 

dari organisasi serikat pekerja/buruh serta penulis mengamati langsung dilapangan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam menangani masalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) masih terdapat kendala dan hambatan sehingga dalam 

penyelesaiannya atau penanganannya belum cukup baik. Dalam hal ini terdapat 

perbedaan pendapat yang bertolak belakang antara pihak organisasi serikat 

pekerja/buruh dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam hal 

permasalahan pesangon mengenai pekerja/buruh yang telah habis masa perjanjian 

kerja waktu tertentu berhak mendapatkan pesangon.  
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 Perusahaan yang memPHK pekerja dari hasil perundingan atau 

permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, setelah itu mediator membuat 

perjanjian bersama yang ditandantangani kedua belah pihak yang berselisih yaitu 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun apabila salah satu pihak masih 

merasa dirugikan dan tidak mencapai kesepakatan, maka mediator membuat surat 

anjuran secara tertulis kepada kedua belah pihak. Surat anjuran itu berisi pendapat 

pertimbangan mediator dan anjuran mediator yaitu berupa kompensasi yang harus 

dilakukan/dibayarkan oleh pihak pengusaha akibat adanya PHK yang dilakukan 

pengusaha misalnya berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang 

ganti rugi pengobatan, upah selama proses berdasarkan  undang-undang yang 

berlaku dan masa kerja. Dalam hal ini apabila para pihak tidak menjawab anjuran 

secara tertulis maka para pihak dianggap menolak anjuran, selanjutnya mediator 

mencatat dalam buku perselisihan hubungan industrial bahwa perselisihan PHK 

tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan melaporkan kepada pejabat yang 

member penugasan yaitu Kepala Sub bidang Pembinaan Hubungan Industrial 

Ibuk Nelwati, bahwa penyelesaian pada tingkat mediasi mengalami jalan buntu 

atau gagal. Selanjutnya apabila masih tidak ada kesepakatan antara kedua belah 

pihak, maka pihak yang masih merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan 

ini ke Pengadilan Hubungan Industrial kota Pekanbaru. 

 

 

6.2.  Saran  
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Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis 

memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis utarakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih perlu ditingkatkan 

peranannya dan pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja dalam 

menyelesaiakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)di 

kota Pekanbaru sehingga tidak adanya keluhan dari pekerja/bururh. 

2. Seharusnya pihak perusahaan membayar penuh hak para pekerja/buruh 

agar tidak memperlambat proses penyelesaian kompensasi pada saat 

terjadinya khasus PHK. 

3. Kedua belah pihak harus menghormati dan menghargai hak masing-

masing baik pengusaha maupun serikat pekerja agar terhindarnya dari 

perselisihan tenaga kerja 

4. Untuk pencegahan mengenai timbulnya permasalahan pemutusan 

hubungan kerja dapat melakukan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 

Pemutusan hubungan kerja dan juga sosialisasi undang-undang 

penyelesaian hubungan industrial. 

5. Dalam hal banyaknya terdapat pengaduan kasus permasalahan 

pemutusan hubungan kerja diperlukan penyelesaiannya maka 

dibutuhkan penambahan akan adanya mediator yang ada di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 


