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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab 

pengusha terhadap pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja dan untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang 

melakukan mogok kerja. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif, metode 

pendekatan yang digunakan metode pendekatan perundang-undangandan 

pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu bahawa pengusaha 

bertanggung  jawab memberikan hak pekerja selama melakukan mogok kerja 

yang dilakukan secara sah menurut undang-undang  No. 13 Tahun 2003 dan 

pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dijelaskan dalam 

Pasal 6 Undang-Undang ketenagakerjaan kecuali pekerja/buruh melakukan 

mogok kerja yang tidak sah maka pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya dan 

perlindungan hukum selama melakukan mogok kerja. 

Kata kunci : tanggung jawab pengusaha  

 

ABSTRACT 

This study aims to find out how responsibility pengusha against workers / 

laborers who do strikes and to know how the legal protection of workers / laborers 

who perform strikes. The type of this research is normative research, approach 

method used approach method of law and conceptual approach. The result of this 

study is that employers are responsible for granting workers rights during a strike 

made legally under Law No. 13 of 2003 and and workers / laborers are entitled to 

legal protection unless workers / laborers work illegal strikes so that workers / 

workers do not get their rights and legal protection during a strike. 
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I. PENDAHULUAN 

Perekonomian di Indonesia saat ini berkembang secara pesat.Perusahaan-

perusahaan bermunculan dan bersaing secara ketat di pasar global. Perusahaan-

perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keuntungan 

dengan cara yang efisien. Pengusaha harus mampu berbiaya produksi rendah 

untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. 

Mogok kerja adalah merupakan hak dasar pekerja dan serikat 

pekerja.Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat 

gagalnya perundingan.Pelaksanaan mogok kerja diatur sedemikian rupa, sehingga 

tidak menganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan orang lain, 

bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum 

yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia. 

Tercapainya hubungan yang harmonis antara para pekerja/buruh dengan 

pengusaha di suatu perusahaan tidak berarti tidak kerjadi perselisihan di antara 

mereka.Perselisihan terjadi justru karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai 

hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian 

kerja bersama. Perbedaan pelaksanaan apa yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan menyebabkan perselisihan , yang kadang membuka peluang 

bagi masing-masing pihak untuk menggunakan “Senjata” dalam rangka 

terpenuhinya tuntutan. Di pihak pekerja, senjata yang dimaksud adalah 

penggunaan hak mogok kerja, yang harus dilakukan  secara tertib dan damai. 

Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat disebut sebagai 

perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) adalah: 

“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara   pengusaha 

atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena 

adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam 

satu perusahaan”. 

 

Perselisihan hubungan industrial kadang kala diikuti dengan tindakan 

mogok kerja.Pekerja secara bersama-sama atau serikat pekerja maupun pengusaha 

dapat melakukan “tindakan” dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial. 

“Tindakan” yang dilakukan pengusaha dapat berupa penutupan perusahaan dan 

“tindakan”  yang dilakukan oleh serikat pekerja atau pekerja secara kolektif dapat 

berupa mogok kerja. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam 

Pasal 1 Angka 23 mengartikan mogok kerja adalah: “Tindakan pekerja yang 

direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja 

untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”. Secara yuridis mogok kerja 

diakui sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat yang dilakukan 

secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Khusus bagi 

pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang jenis kegiatannya 

membahayakan keselamatan  jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan orang lain. 

Peraturan pemerintah juga mengatur tentang mogok kerja khususnya pada 

Pasal 137 sampai Pasal 145 dalam undang-Undang No 13/2003 tentang 

ketenagakerjaan.Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan mogok kerja diatur 
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oleh Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja 

Yang Tidak Sah. 

Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep 

232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah  

menyebutkan bahwa mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :  

a. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau  

b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau  

c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan 

mogok kerja; dan/atau  

 

Sah tidaknya suatu mogok kerja sangat terkait dengan upah dan lebih jauh 

dapat berakibat terhadap kelangsungan hubungan kerja.Mogok kerja yang 

dilakukan secara tidak sah dapat mengakibatkan pekerja dikualifikasikan sebagai 

mangkir.Pekerja yang mangkir tidak berhak atas upah. Pekerja yang dianggap 

mangkir dan tidak memenuhi panggilan dari pengusaha maka akan dianggap 

mengundurkan diri.   

ketidakpuasan terhadap perusahan tanpa sarana yang baik dan hak yang 

tidak terpenuhi hal ini cenderung mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak 

sehingga pekerja/buruh ingin melakukan mogok kerja agar haknya terpenuhi, tapi 

pengusaha yang merasa superior terhadap pekerja, menanggapi dengan berlebihan 

dalam arti, pengusaha menganggap bahwa tindakan tersebut mengganggu aktifitas 

perusahaan, sehingga hal ini berkembang menjadi konflik. 
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II. PEMBAHASAN  

 

A. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Buruh Yang Melakukan Mogok 

Kerja. 

1. Kewajiban pengusaha terhadap Mogok kerja yang sah 

Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang 

tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan 

ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang di tunjuk sebagai 

koordinator atau penanggungjawab mogok kerja. 

Jika mogok kerja tidak dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut, 

maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha 

dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: 

a. Melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada dalam lokasi 

kegiatan proses produksi 

b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada 

dilokasi perusahaan  

c. Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat 

pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud diatas wajib 

memberikan tanda terima. 

d. Sebelum dan selama mogok kerja berlansung istansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang 

menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan 

merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 



 v 

e. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus 

membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak  dan 

pegawai dari instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan sebagai saksi. 

f. Dalam hal perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, 

maka pegawai dari instansi dari pegawai yang bertanggungjawab di 

bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang 

menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 

Dalam ketentuan ini tidak ada syarat yang menentukan jumlah 

penanggung jawab dalam setiap jumlah tertentu, misalnya misalnya 

dalam seratus orang pelaku mogok kerja ada satu orang atau lima 

orang penanggung jawab, ketentuan yang ada bahwa bahwa 

berapapun jumlah pemogok kerja yang bertanggung jawab adalah 

ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh mogok kerja. 

Pekerja berhak mendapatkan upah dalam hal pekerja yang 

melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak 

normative yang sungguh-sugguh dilanggar oleh pengusaha. Pengertian 

sungguh-sungguh melanggar hak normative adalah pengusaha secara 

nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya yang telah disampaikan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 

atau eraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah 

di tetapkan dan diperintahan oleh pejabat dibidang ketenagakerjaan 
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bahkan, pembayaran upah pekerja buruh yang mogok tidak 

menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang 

melakukan pelanggaran ketentuan normative.  

2. Kewajiban pengusaha terhadap Mogok kerja yang tidak sah 

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum 

Mogok Kerja yang Tidak Sah (Kepmen No.232), diatur lebih lanjut bahwa 

Mogok Kerja merupakan aksi buruh yang sifatnya direncanakan.  

 

Pasal 3 

Keputusan Menteri: “Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan : 

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau  

b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau  

c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan 

mogok kerja; dan/atau d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan 

ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 

Pada 137 sampai Pasal 145 dalam Undang-Undang No 13/2003 

tentang ketenagakerjaan.Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan 

mogok kerja diatur oleh Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang 

Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.Yang mendefinisikan 

mogok kerja sebagai tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 

dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat pekerja/serikat buruh 

untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.dari definisi ini, dapat 

diketahui bahwa mogok kerja adalah tindakan untuk memperlambat 

pekerjaan yang mana tujuannya adalah agar tuntutan dari pekerja dapat 

dikabulkan oleh pengusaha.Jika mogok kerja dilakukan pekerja, yakni 



 vii 

berupa perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum yang diberikan 

adalah berupa larangan bagi pengusaha untuk: 

1. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja buruh lain 

dari luar perusahaan  

2. Memberikan sanksi atau tindakan balsan dalam bentuk apapun kepada 

pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan 

sesudah melakukan mogo kerja  

Namun sebaliknya, jika mogok kerja yang dilakukan adalah mogok 

kerja yang tidak sah, maka hal tersebut menimbulkan hal bagi perusahaan, 

sebagaimana yang diatur pada Kepmenaker No. 232 Tahun 2003 sebagai 

berikut: 

1. Dikualifikasi sebagai mangkir 

2. Dilakukan pemanggilan untuk kembali bekerja sebanyak 2 kali 

berturut-turut dalam tanggal waktu 7 hari 

3. Pekerja dianggap mengundurkan diri apabila tidak memnuhi panggilan 

tersebut.
1
 

 

Mogok kerja yang dilakukan secara tdak sah dikualifikasi sebagai 

mangkir pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja 

yang tidak sah dilakukan oleh pengusaha dua kali berturut-turut dalam 

tengang waktu tujuh har dalam bentuk pemanggilan secara patut dan 

tertulis. Pengertian secara patut tidak dijelaskan dalam keputusan mentri, 

sebagai rujukan kita dapat membaca dalam pasal 145 dan pasal 146 UU 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa penerimaan 

surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau pun orang lain dilakukan 

                                                             
1
Lalu Husni, Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia,  Edisi Revisi, PT 

Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016, hlm 162 
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dengan tanda penerimaan yang sudah diterima oleh yang bersangkutan 

selambat-lambatnya tiga hari sebelum siding dimulai yang memuat 

tanggal, hari, jam, dan untuk pekerja apa ia di panggil pekerja/buruh yang 

tidak memenuhi panggilan dimaksud mengundurkan diri. Apabila dalam 

hal mogok kerja dilakukan secara tidak sah mengakibatkan hilangnya 

nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaanya di kualifikasikan 

sebagai mangkir. 

B. PerlindunganHukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Mogok 

Kerja 

Mogok kerja yang dilindungi hukum adalah mogok kerja yang sah,apa 

bila mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang 

berlaku, maka hal ini tidak sah dan tidak mendapat perlindungan hukum 

Perlindungan hukum menurut UU No 13 Tahun adalah mogok kerja 

yang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mogok kerja di 

katakana sah yaitu: 

a. Benar-benar sudah diadakan perundingan yang mendalam mengenai 

pokok-pokok perselisihan antara serikat pekerja dan majikan 

b. Benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh pihak 

pengusaha 

c. Telah 2 kali dalam jangka waktu 2 minggu tidak berhasil berhasil 

mengajak pihak lainnya untuk bergabung 
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Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-

hakdasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atasdasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya 

dengantetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan 

kepentinganpengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

perlindungan bagipekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan danPeraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang 

Ketenagakerjaan. 

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak 

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, 

dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. 

 Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak 

dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, 

agama, warna kulit, dan aliran politik  

a. Gaji Pokok dan Tunjangan 

Sistem pengupahan menurut satuan waktu pada umumnya 

memakai pola gaji pokok dan tunjangan.Gaji pokok adalah gaji dasar 

yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jambatan atau pekerjaan 

tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Gaji  pokok di suatu 

perusahaan disusun menurut jenjang karir di perusahaan tersebut. 
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Sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing antara 

pengusaha dan para pekerja, perusahaan memberikan berbagai macam 

jenis tunjangan yang mempunyai kaitan langsung dengan pekerjaan atau 

produk seperti halnya tunjangan jabatan.Tunjangan adalah suplemen 

terhadap upah atau gaji pokok dalam tiga fungsi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas, dalam rangka fungsi social. 

b. Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur 

Perusahaan harus mempekerjakan buruh/pekerja sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undanga, jika melebihi 

ketentuan tersebut harus dihitung/ dibayar sebagai upah kerja lembur. 

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari 

dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari 

dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja 

pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari istirahat resmi yang 

ditetapkan pemerintah. (Pasal 1 butir 1 Kepmenakertrans No.KEP-

102/Men/VI/2004 tentang kerja lembur dan upah kerja lembur). 

 Upah kerja lembur adalah upah yang diberikan oleh pengusaha 

sebagaiimbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekeejaan 

atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja (7 

jam sehari 40 jam seminggu ) atau pada hari istirahat mingguan, 

hari-hari besar yang telah ditetapkan pemerintah . 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayar 4 undang-undang 13 tahun 2003 

ketenagakerjaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan ketentuan pasal 4 

ayat 2 dan 3 kepeutusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 

kep.102/men/2004, mengatur pengecualian kewajiban upah kerja lembur 
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III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh yang melakukan 

pemogokan secara sah pengusaha dilarang menghalang- halangi yang di 

jelaskan dalam Pasal 143 UU NO 13 Tahun 2003 dan pekerja/buruh 

berhak mendapatkan upah, jika mogok kerja di lakukan secara sah maka 

pekerja/buruh berhak  mendapatkan upah/gaji. 

2.  Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah berhak 

mendapatkan perlindungan hukum akibat mogok kerja yang di lakukan 

seperti perlindungan diskriminasi perlindungan upah dan keselamatan 

kerja. 

B. Saran 

1. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya lebih tanggapi 

lagi terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di 

Indonesia  

2. Pengusaha seharusnya tidak berlaku semena-mena mengingat bahwa 

pengusaha juga membutuhkan buruh untuk membantu proses 

produksinya.  
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