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ABSTRAK 

Sholikatun. 2017. “Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam Pelanggaran 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terhadap Pekerja”. Skripsi, 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Pembimbing II: Indung 

Wijayanto, S.H., M.H., 
 

Kata Kunci: Depenalisasi; Pelanggaran; THR 

Adanya depenalisasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 

Tahun 2016 tentang THR bagi Pekerja di Perusahaan yang menggantikan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-04/MEN/1994. Kantor 

Kementrian Tenaga Kerja menerima aduan 51 perusahaan yang terkait 

langsung dengan pelanggaran pembayaran THR diseluruh Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan 

hukum dalam melindungi hak pekerja untuk memperoleh Tunjangan Hari 

Raya  kepada pekerja? 2) Implikasi apakah yang timbul akibat adanya 

depenalisasi dalam pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya terhadap 

pekerja  

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu: jenis penelitian 

yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-

undang dan pendekatan konseptual. fokus penelitian deskriptif kualitatif. 

Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur, data sekunder diperoleh 

dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan 

jurnal. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Pengaturan hukum 

dalam melindungi hak pekerja untuk memperoleh THR telah diatur dalam 

UU Nomor 2 Tahun 2004, PP nomor 78 Tahun 2015,Permenaker No.20 

Tahun 2016 dan secara khusus diatur dalam Permenaker No.6 Tahun 2016. 

Terjadi ketidakjelasan pengenaan sanksi denda pada Permenaker No.6 

Tahun 2016. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Permenaker No.6 Tahun 

2016 terjadi pertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) yaitu memungkinkan 

untuk pengusaha sendiri yang  mengelola denda sanksi keterlambatan 

pembayaran THR.  Kedua, Implikasi akibat adanya depenalisasi atas tidak 

diberikannya THR adalah pengenaan sanksi administratif terhadap 

pengusaha yang melanggar pemberian THR, melalui prosedur yang panjang 

memakan waktu lama dan biaya, tidak didaftarkannya Perjanjian Bersama 

hasil dari bipartit dan mediasi ke PHI. 

Perlu ketegasan sanksi denda dalam Permenaker No.6 Tahun 2016 

apakah yang dimaksud sebagai sanksi administratif atau sanksi pidana.  

Perlunya sanksi pidana kurungan terhadap pengusaha yang tidak membayar 

denda keterlambatan pembayaran THR, oleh karena itu UU 

Ketenagakerjaan perlu direvisi agar hukum tersebut dapat berlaku efektif di 

dalam kehidupan masyarakat. 



xi 
 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ...............................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .........................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ..............................................................................  iii  

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL ..............................................................  iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...................................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii 

ABSTRAK  ...............................................................................................................  x 

DAFTAR ISI  ............................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................  xiv  

DAFTAR BAGAN  ...................................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................................... xvi 

BAB 1 PENDAHULUAN  .......................................................................................  1 

1.1  Latar Belakang  .......................................................................................  1 

1.2  Identifikasi Masalah  ...............................................................................  8 

1.3  Pembatasan Masalah  ..............................................................................  9 

1.4  Rumusan Masalah  ..................................................................................  9 

1.5  TujuanPenelitian  .....................................................................................  9 

1.6  Manfaat Penelitian  ..................................................................................  10 

1.7  Sistematika Penulisan  .............................................................................  11 

 



xii 
 
 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................  13 

2.1  Penelitian Terdahulu ...............................................................................  13 

2.2  Landasan Teoretis ...................................................................................  16 

2.2.1 Kriminalisasi dan Dekriminalisasi .................................................  16 

2.2.2 Penalisasi dan Depenalisasi ............................................................  19 

2.2.3 Pidana .............................................................................................  21 

2.2.3.1 Jenis Pidana (Strafsoort) ....................................................  21 

2.2.3.2 Lamanya Ancaman Pidana (Strafmaat) .............................  26 

2.2.3.3 Pelaksanaan Pidana (Strafmodus) ......................................  28 

2.2.4 Sanksi Hukum ................................................................................  29 

2.2.4.1 Sanksi Hukum Pidana ........................................................  30 

2.2.4.2 Sanksi Hukum Perdata .......................................................  30 

2.2.4.3 Sanksi Hukum Administratif .............................................  31 

2.2.5 Ketenagakerjaan .............................................................................  32 

2.2.5.1 Sejarah Munculnya Tunjangan Hari Raya  ........................  39 

2.2.5.2 Tunjangan Hari Raya .........................................................  41 

2.3  Kerangka Pemikiran ................................................................................  45 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ...........................................................................  47 

3.1  Jenis Penelitian  .......................................................................................  47 

3.2 Pendekatan Penelitian ..............................................................................  51 

3.3 Fokus Penelitian .......................................................................................  52 

3.4 Lokasi Penelitian ......................................................................................  52 

3.5 Sumber Data  ............................................................................................  52 



xiii 
 
 

3.6 Teknik Pengambilan Data  .......................................................................  54 

3.7 Validitas Data ...........................................................................................  55 

3.8 Analisis Data ............................................................................................  57 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................................  58 

4.1 Pengaturan Hukum dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya ...................  58 

4.1.1 Upaya Hukum jika Tunjangan Hari Raya Pekerja tidak Dipenuhi  64 

4.1.2 Fakta Hukum Dilapangan...............................................................  81 

4.2 Implikasi Akibat Adanya Depenalisasi dalam Pelanggaran Pemberian 

Tunjangan Hari Raya Pekerja .................................................................  91 

4.2.1 Depenalisasi dalam Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari 

Raya Pekerja ..................................................................................  95 

4.2.2 Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Pekerja ..........................................................................  109 

BAB 5 PENUTUP .....................................................................................................  114 

5.1 Simpulan .....................................................................................................  114 

5.2 Saran  .......................................................................................................  115 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................  117   

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................  121



xiv 
 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel :               Halaman 

Tabel 4.1.2 Daftar Perusahaan Yang Melanggar Pemberian Tunjangan Hari Raya 

 ........................................................................................................................  81-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran........................................................................  45 

Bagan 4.1.2 Tata Cara dan Proses Penyelesaian Perselisihan Hak ..................  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Semarang, 

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Hunbungan 

Industrial Semarang.  

Lampiran 3 : Undang-Undang Nonor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial. 

Lampiran 4 :  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan. 

Lampiran 5 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi Pekerja/buruh di Perusahaan. 

Lampiran 6 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

NO.PER.04/MEN/1994 Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

bagi Pekerja/buruh di Perusahaan 

Lampiran 7 :   Instrumen Penelitan 

 

 

 

 



1 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam 

menjalankan pekerjaannya, para pekerja ini berhak atas pendapatan sebagai 

salah satu bentuk hak yang mereka terima atas kewajiban  yang telah 

mereka jalankan. Kewajiban pekerja tentunya adalah melaksanakan 

pekerjaan  mereka masing-masing dengan baik sesuai dengan jenis 

pekerjaan mereka. Selain itu, pekerja juga berkewajiban mematuhi 

peraturan yang ada baik peraturan  perundang-undangan maupun peraturan 

yang berasal dari tempat mereka bekerja. Setelah melaksanakan kewajiban-

kewajiban itu, pekerja baru dapat meminta apa yang menjadi hak mereka. 

Hak yang didapat oleh para pekerja antara lain pendapatan, perlindungan 

berupa kesehatan dan keselamatan  kerja serta kesejahteraan hidup bagi 

pekerja itu sendiri maupun keluarganya. 

Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau 

pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan  hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. 

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
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tentang Pengupahan, penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dalam bentuk upah dan pendapatan non upah. Pengertian 

upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

bahwa: 

Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

prundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau akan lakukan. 

 

Selain upah, dikenal adanya pendapatan non upah yang diterima oleh 

pekerja yakni Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut 

(THR). Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan 

menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. Tunjangan ini 

merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja saat merayakan hari raya 

keagamaan. Menjelang dan selama pelaksanaan hari raya keagamaan, 

pekerja dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan, sehingga pekerja 

mengharapkan THR sebagai salah satu bentuk pendapatan non upah yang 

dapat memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Selama ini, masyarakat 

sudah menganggap pembayaran THR sebagai suatu kebutuhan dan 

kewajaran, sehingga pembayaran yang tepat waktu dan tepat jumlah akan 

mendukung upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis 

dan berkeadilan. 

Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran Tunjangan 

Hari Raya. Posko Pusat Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2015 yang berada 
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di kantor Kementrian Tenaga Kerja telah menerima dan menangani 

pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun, 

tercatat 51 perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran 

pembayaran THR dari berbagai daerah. 4 perusahaan di antaranya 

membayarkan THR tidak satu bulan gaji, berarti ini tidak sesuai dengan 

ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. 

Kemudian, 9 perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan 

ketentuan. Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, kata 

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri,  ada juga perusahaan-

perusahaan yang melanggar aturan, semisal  jumlah THR tidak mencapai 

satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura  yang berbentuk 

benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR. 

Hanif juga membeberkan persoalan pembayaran THR ini terdapat pada 12 

provinsi antara lain, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh. Sedangkan sektor-

sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan 

yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, 

makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT dan 

perusahaan di bidang kertas.
1 

Kemudian dibulan Juli 2016 kemarin, Posko Tunjangan Hari Raya 

Kementerian Ketenagakerjaan secara total posko telah menerima 317 aduan. 

                                                           

1
 http://www.pikiran-rakyat.com diakses pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 19.30 WIB. 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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Dari jumlah tersebut sebagian besar masih berupa konsultasi. Sedangkan 14 

aduan melaporkan tentang THR yang belum terbayarkan. Mayoritas aduan 

terkait THR tersebut datang dari perusahaan-perusahaan di sekitar 

Jabodetabek dan sebagian Jawa Tengah. Sedangkan di daerah lain, pekerja 

melapor ke posko di dinas ketenagakerjaan masing-masing.
2
 

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pekerja secara umum diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Namun, ketentuan mengenai THR 

tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, 

pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapat 

THR. Dalam peraturan baru tersebut, pekerja dengan masa kerja minimal 

satu bulan kini berhak mendapat THR yang besarannya dihitung secara 

proporsional sesuai dengan masa kerja. Hal itu berlaku bagi pekerja yang 

memiliki hubungan kerja, termasuk yang bekerja  berdasarkan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu  

tertentu (PKWT). Peraturan ini merupakan salah satu peraturan turunan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan 

baru ini secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

NO.PER-/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi 

                                                           
2
 Posko Kemnaker Terima Aduan 14 Perusahaan yang Belum Bayar THR – Bisnis, http:// 

Liputan6.com.html diakses pada tanggal 3 Juli 2016 pukul 19.15 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan
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Pekerja di Perusahaan. Dalam peraturan lama tersebut, dinyatakan bahwa 

masa kerja minimal seorang karyawan untuk berhak mendapat THR adalah 

tiga bulan. Dalam peraturan baru tersebut, diatur juga mengenai pengawasan 

pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan oleh pengawas 

ketenagakerjaan serta adanya sanksi berupa denda dan sanksi admisnistratif 

terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran. 

Menurut peraturan terdahulu yaitu Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha yang melanggar 

ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya diancam dengan hukuman 

sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yaitu ancaman 

pidana atas pelanggaran peraturannya  dengan hukuman kurungan selama-

lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (seratus 

ribu rupiah). Selain, karena telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-04/MEN/1994 bahwa apa yang 

dilakukan oleh pengusaha adalah pelanggaran, dilihat dari jenis sanksinya 

yakni pidana kurungan yakni merupakan ancaman hukuman  pidana bagi 

pelanggaran serta batas waktu maksimum (algemene strafmaxima) lamanya 

masa hukuman pidana kurang dari 1 (satu) tahun. Ketentuan tentang 

pelanggar yang dikenakan sanksi pidana ini berlaku ketika Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai 

Tenaga Kerja belum dicabut dan dinyatakan masih berlaku. 
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Dalam Pasal 192 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan 

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku 

lagi, namun bagi Peraturan Pelaksana yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1969 belum ada penggantinya dan tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka tetap dinyatakan belaku. Ketentuan 

tentang THR, Permenaker No.PER-04/MEN/1994 tetap berlaku namun 

khusus bagi sanksi pidana dinyatakan tidak berlaku karena Permenaker 

tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang telah 

dicabut. Jadi, sanksi pidana bagi pelanggar yang melanggar ketentuan 

tentang pembayaran THR tidak dapat diberikan. Selanjutnya hanya dapat 

dikenai sanksi berupa sanksi perdata.  

Kemudian menurut peraturan baru yaitu Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh Di Perusahaaan, bagi pengusaha 

yang terlambat membayar serta tidak membayar THR keagamaan kepada 

pekerja/buruh akan dikenai sanksi berupa denda dan sanksi administratif. 

Dalam uraian diatas menyebutkan bahwa pengaturan THR yang baru ini, 

pemberian sanksi pidana “dihilangkan” atau telah terjadi depenalisasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi 

penulis mengangkat judul “Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam 

Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terhadap 

Pekerja”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan di atas mengenai 

Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam Pelanggaran Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan terhadap Pekerja. 

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu : 

1. Banyaknya perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya 

kepada pekerja. 

2. Pemberian Tunjangan Hari Raya yang tidak sesuai sebagaimana 

mestinya atau melenceng dari aturan yang ada. 

3. Banyaknya pekerja yang kurang memahami hak-haknya sebagai 

pekerja yang dilindungi oleh pemerintah. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sanksi. 

5. Kendala dalam penjatuhan masing-masing sanksi, mulai dari sanksi 

pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. 

6. Dampak dari penjatuhan masing-masing sanksi, mulai dari sanksi  

pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. 

7. Prosedur penyelesaian perselisihan hak (THR). 

8. Pengaturan hukum dalam melindungi hak pekerja, yaitu memperoleh 

Tunjangan Hari Raya terhadap pekerja. 

9. Implikasi yang timbul akibat adanya depenalisasi dalam pelanggaran 

pemberian Tunjangan Hari Raya terhadap pekerja. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, 

pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak 

terlalu luas sehingga dapat lebih berfokus dalam pelaksanaan dan 

pembatasannya. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada: 

1. Pengaturan hukum dalam melindungi hak pekerja untuk memperoleh 

Tunjangan Hari Raya. 

2. Implikasi yang timbul akibat adanya depenalisasi dalam pelanggaran 

pemberian Tunjangan Hari Raya terhadap pekerja. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, 

maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya  

kepada pekerja? 

2. Implikasi apakah yang timbul akibat adanya depenalisasi dalam 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pekerja? 

 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 
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Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan 

data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu 

menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

1) Untuk memahami dan menganalisis norma hukum dalam 

melindungi pemberian Tunjangan Hari Raya  kepada pekerja. 

2) Untuk memahami dan mengidentifikasi implikasi yuridis 

depenalisasi dalam pelanggaran pemberian Tunjangan Hari 

Raya kepada pekerja.  

b. Tujuan khusus yaitu untuk menambah, memperluas, dan 

mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana, 

khususnya mengenai Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam 

Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terhadap 

Pekerja. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan  dan kemajuan 

ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu 

hukum pidana pada khususnya tentang Implikasi Yuridis 

Depenalisasi dalam Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan terhadap Pekerja. 
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b. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang 

kajian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah 

dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum 

dalam rangka penerapan supremasi hukum. 

b. Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para 

pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis 

dalam pelaksanaan pemberian hukuman. 

1.7 Sitematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika 

tugas akhir sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang, lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar 

pengesahan kelulusan, halaman pernyataan orisinalitas, pernyataan 

persetujuan publikasi karya ilmiah, untuk kepentingan akademis, lembar 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar bagan dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 
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Bagian pokok skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta 

penutup. 

a. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca 

untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian 

dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang: Latar 

Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika penulisan 

b. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

Penelitian Terdahulu, Landasan Teoretis dan Kerangka Pemikiran yang 

mendasari dan menguatkan penulisan tentang Implikasi Yuridis 

Depenalisasi dalam Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan terhadap Pekerja. 

c. BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat 

penelitian, data dan sumber data,  metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 

d. BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan 

yang berkaitan dengan “Implikasi Yuridis Depenalisasi dalam Pelanggaran 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan terhadap Pekerja”. Berisi 
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tentang hasil penelitian yang terbagi dalam 2 sub yaitu : (1) Pengaturan 

hukum dalam  pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya. (2) Implikasi 

yang timbul akibat adanya depenalisasi dalam pelanggaran pemberian 

Tunjangan Hari Raya terhadap pekerja. 

c. BAB 5 PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan 

saran dari pembahasan yang diuraikan diatas. Dengan demikian bab penutup 

ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan 

rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

skripsi ini. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran 

Bagian akhir dari  skripsi  ini  terdiri dari  daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan 

data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Jurnal hukum  Vol. IV, Nomor 16/II/P3DI/Agustus/2012 yang 

ditulis oleh Luthvi Febryka Nola dengan judul “Pengaturan dan Penegakan 

Hukum Tunjangan Hari Raya untuk Pekerja” menyatakan bahwa beberapa 

Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan upaya khusus dalam menghadapi 

permasalahan pembayaran THR seperti Pemda Jawa Timur yang 

mengumumkan daftar perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran 

kepada publik sebagai bentuk sanksi moral kepada perusahaan yang 

bersangkutan. Selain itu, Pemda dan DPRD Pamekasan berupaya 

menerbitkan peraturan daerah (Perda) berkaitan THR kepada pekerja. Selain 

itu DPR juga mengeluarkan beberapa pernyataan langsung kepada 

perusahaan dan pengusaha untuk segera menyelesaikan pembayaran THR 

kepada pekerja. Kondisi penegakan hukum pembayaran THR kepada 

pekerja ini setidaknya mengalami 2 (dua) kondisi yang digambarkan oleh 

Soerjono Soekanto sebagai kondisi yang mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum. Pertama, keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak 

hukum dalam hal ini pengawasan ketenagakerjaan. Kedua, beberapa 

kelemahan dalam materi hukum yang menyebabkan kekosongan hukum, 

ketidakadilan dan ketidakjelasan hukum. Menurut Pasal 13 dan Pasal 14
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan urusan Pemda. Pengaturan dalam Peraturan daerah  biasanya 

melingkupi materi penjabaran dari Undang-Undang dan aturan yang bersifat 

khusus sesuai kondisi daerah masing-masing. Sebagai acuan bagi Pemda 

dan DPRD dalam membuat Perda tentang THR, Kemenakertrans tetap perlu 

melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri. Materi THR kepada pekerja 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 setidaknya 

meliputi rincian jenis-jenis dari tunjangan termasuk THR kepada pekerja; 

memuat sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap pembayaran 

tunjangan; dan mengatur kesepakatan tripartit dalam membahas mengenai 

tunjangan. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, dalam jurnal tersebut mengkaji lebih spesifik 

tentang bagaimana upaya pemerintah Jawa Timur dalam menghadapi 

pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya diantaranya yaitu 

memperbaiki kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan serta 

Pemda dan DPRD berupaya menerbitkan Perda berkaitan dengan THR, 

sedangkan penulis menghendaki penelitian ini dalam cakupan yang lebih 

luas yaitu implikasi yuridis depenalisasi dalam pelanggaran pemberian THR 

kepada pekerja. Sesuai dengan perkembangan peraturan saat ini yaitu 

adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru mengenai THR. Namun 

keduanya mempunyai kesamaan yaitu bagaimana pengaturan hukum untuk 

melindungi pekerja terhadap pelanggaran pemberian THR.  
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Agustina Virdiyanti, 2011 dalam skripsinya  yang berjudul 

“Pelanggaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja oleh 

Pengusaha” menyatakan bahwa Pelaksanaan pembayaran THR oleh 

pengusaha kepada pekerjanya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang 

diatur oleh peraturan yang ada. Banyak pengusaha yang melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam Permenaker Nomor PER-04/MEN/1994. 

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut memiliki pola yang sama di setiap 

tahun antara lain: keterlambatan pembayaran THR, kekurangan jumlah THR 

yang diterima atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker Nomor 

PER-04/MEN/1994, serta pengusaha-pengusaha tersebut tidak membayar 

sama sekali THR yang seharusnya mereka peroleh dengan alasan yang 

beragam. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar atas tindakan yang 

mereka lakukan dalam hal melakukan pelanggaran terhadap hak dalam 

hubungan industrial, dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni : 1. Sanksi 

Administrasi; 2. Sanksi Perdata; 3. Sanksi Pidana. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran THR 

adalah sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tepatnya pada Pasal 2 

dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

yaitu: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. 

Dilihat dari keempat jenis perselisihan tersebut, perselisihan yang 
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menyangkut tentang pembayaran THR dikategorikan sebagai perselisihan 

hak. THR merupakan hak dari para pekerja. Apabila hak ini tidak dibayar 

oleh pengusaha ataupun terjadi perbedaan pelaksanaan dengan ketentuan 

yang sudah diatur dalam Permenaker Nomor 04/MEN/1994, maka 

permasalahan tentang THR termasuk pada perselisihan hak. Perselisihan 

yang terjadi diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pada dasarnya, upaya yang 

ditempuh untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

adalah sama. Yang membedakanya hanyalah pada saat mediasi, konsiliasi 

dan arbitrase. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelesaian perselisihan hak 

hanya menggunakan mediasi, sedangkan dalam penyelesaian perselisihan 

kepentingan menggunakan upaya mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam 

penyelesaiannya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis sebab penulis menitikberatkan pada pengaturan hukum setelah 

terjadi depenalisasi dalam pengaturan mengenai pemberian THR oleh 

pengusaha kepada pekerja. Kemudian persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah memuat upaya  

penyelesaian pelanggaran pemberian THR kepada pekerja oleh pengusaha. 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Kriminalisasi dan Dekriminalisasi 

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi 

ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai 

perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-
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penimbangan normatif (judgments) yang wujud akhirnya adalah suatu 

keputusan (decisions).
3
 Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses 

penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat 

dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana 

perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.
4
 Di samping 

itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam 

hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang 

menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan 

yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan 

yang dipandang tercela dan perlu dipidana.
5
 Dalam perspektif labeling, 

kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana 

memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak 

pidana. Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang 

lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul 

Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk 

penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah 

ada.
6 

                                                           
3
 Soetandyo Wignjosoebroto, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: disampaikan dalam Seminar 

Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum 

UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1 
4
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 1986, hlm. 31 

5
 Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan 

Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, 

Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65 
6
 Mustafa Muhammad,  2007, Kriminologi, FISIP UI PRESS, Depok, hlm.72-79. 
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Menurut Soedarto ada 4 syarat yang harus diperhatikan didalam 

melakukan kriminalisasi :
7
  

1.  Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban 

masyarakat didalam rangka menciptakan Negara 

kesejahteraan (welfare state). 
2.  Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban. 
3.  Harus mempertimbangkan faktor biaya dan hasil, berarti 

biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus 

seimbang. 

4. Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum. 

Jangan sampai aparat penegak hukum melampaui bebannya 

atau melampaui batas.  

Ada tiga asas kriminalisasi yang berlaku diperhatikan pembentuk 

undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan  sebagai tindak pidana 

beserta ancaman sanksi pidananya,  yakni :
8
 

1.    Asas legalitas 

2.   Asas subsidiaritas 

3.    Asas persamaan/ kesamaan 

Sementara, dekriminalisasi mengandung arti suatu proses 

penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang 

semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa 

pidana. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana saja 

yang dihapuskan, tetapi juga sifat melawan hukum atau melanggar 

hukumnya, lebih dari itu penghapusan sanksi negatif tidak diganti dengan 

reaksi sosial lain baik perdata maupun administrasi. Penelitian kriminologi 

dalam proses dekriminalisasi diperlukan untuk menentukan apakah 

perbuatan itu layak didekriminalisasikan dan bagaimana kemungkinannya di 

                                                           
7 Ibid., hlm.83. 
8
 Mahrus Ali, 2011,  Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86-88. 
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masa yang akan datang. Contoh dekriminalisasi seperti tertera pada Pasal 

534 KUHP dalam pasal ini disebutkan barang siapa yang memperagakan 

alat kontrasepsi pencegah kehamilan dimuka umum diancam dengan 

hukuman penjara, dikerenakan khususnya di Indonesia dalam rangka 

pelaksanaan program KB dimana alat kontrasepsi itu dianjurkan untuk 

digunakan oleh BKKBN, dengan kondisi demikian maka Pasal 534 KUHP 

itu sampai saat ini tidak memiliki daya paksa.
9
 

Kebijakan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus 

didasarkan faktor-faktor, sebagai berikut:
10

 

1. Keseimbangan sarana-prasarana yang digunakan dalam kaitannya dengan 

hasil yang dicari atau yang inging di capai;   

2.  Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam kaitannya 

dengan tujuan-tujuan yang dicari; 

3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan 

prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga 

manusia; 

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang  berkenaan 

dengan pengaruh-pengaruh yang sekunder.  

2.2.2 Penalisasi dan Depenalisasi 

Menurut Soedarto, depenalisasi adalah sebuah tindakan terhadap 

sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman 

pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 94. 

10
 Barda Nawawi Arief, 1996,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, hlm. 40 
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dengan cara lain yaitu dengan melalui hukum perdata maupun dengan 

menggunakan hukum administrasi.
11

 

Pembahasan tentang keberadaan depenalisasi menurut Soedarto, 

tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kriminalisasi dan dekriminalisasi. 

Kriminalisasi dimaksudkan sebagai sebuah proses penetapan suatu 

perbuatan orang sebagai sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini 

diakhiri dengan terbentuknya sebuah undang-undang dimana perbuatan 

yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Sebaliknya pengertian 

dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dapat 

dipidananya sebuah perbuatan. Soedarto menambahkan bahwa 

dekriminalisasi haruslah dibedakan dengan depenalisasi yaitu adanya 

sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidanya 

dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan 

cara lain yaitu melalui hukum perdarta atau hukum administrasi.
12

 

Proses  kriminalisasi,  dekriminalisasi, depenalisasi, dalam acuan 

kerangka kriminologi kritis merupakan sebuah kajian baru yang diharapkan 

dapat memberi rekomendasi perbaikan-perbaikan hukum pidana menuju 

bentuk hukum pidana yang lebih responsif. Mengingat keterbatasan-

keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka 

dilakukanlah tindakan depenalisasi. Barda Nawawi Arief mengutip 

pemikiran Nigel Walker bahwa mengingat berbagai keterbatasan dan 

kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan 

                                                           
11 Soedarto, 1986, Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, Hukum dan Hukum 

Pidana. Alumni, Bandung, hlm. 31-32. 
12

Ibid,, hlm. 153. 
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suatu intervensi “upaya penal” seyogyanya harus dilakukan dengan lebih 

hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.
13

 

2.2.3 Pidana 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam 

hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut 

“tindakan tata tertib” (tunchtmaatregel, Masznahme).
14

 Dalam hukum 

pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 

(tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (strafsoort), lamanya 

ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus). 

2.2.3.1 Jenis Pidana (Strafsoort) 

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang 

terdiri dari: 

1. Pidana pokok berupa : 

a.  Pidana mati; 

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua 

jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, 

terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling 

kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam 

beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami 

Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang 
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dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, 

seperti :
15

 

1)     Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara 

(Pasal 104, Pasal 111 ayat(2), Pasal 124 ayat (3)  jo Pasal 129); 

2)     Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan 

atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 

104 ayat (3), Pasal 340; 

3)     Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor 

yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat 

(2); 

4)     Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai 

(Pasal 444). 

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula 

dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 

tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 

tentang Narkotika. 

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut 

Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 

1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak 

sampai mati. 
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b.  Pidana penjara; 

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud 

pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun 

demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan 

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan 

memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas 

atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga  

mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing 

terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

c. Pidana kurungan;  

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan 

daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-

peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka 

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah 

diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan 

kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah 

diatur dalam Buku II KUHP. 

d. Pidana denda; 

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang 

jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang 

mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana 

penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda 
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sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu 

delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada 

Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang 

pelanggaran. 

e. Pidana tutupan. 

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru 

dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati 

urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada 

pada Pasal 10 huruf a KUHP. 

Mengenai pidana tutupan Adami Chazawi, menyatakan 

bahwa :
16

 

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah 

ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. 

Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah 

terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana 

tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI 

pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para 

pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 

3 Juli 1946. 

 

2. Pidana tambahan berupa :  

a. Pencabutan beberapa hak tertentu; 

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali 

memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman 

ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan 

martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak 
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untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara 

yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak 

perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang 

tersebut telah melakukan kejahatan.
17

 

b. Perampasan barang-barang tertentu; 

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan 

oleh hakim untuk mencabut hak  milik atas suatu barang dari 

pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk 

dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. 

Menurut R. Soesilo penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-

barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :
18

 

 1) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan 

kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan 

melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan 

kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut corpora 

delicti, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum 

dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun 

kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, 

barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang 

ditentukan.  

2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja 

dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau 
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senjata api yang dipakai dengan senagaja untuk melakukan 

pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan 

kandungan dan sebagainya biasanya disebut instrumenta delicti, 

barang-barang ini dapat dirampas pula akan tetapi harus 

memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan si 

terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan 

dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak 

dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu 

hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus. 

c. Pengumuman putusan hakim. 

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan 

bahwa :
19

 

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman 

tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-

jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya 

melalui surat kabar, radio,televisi, ditempelkan di tempat 

umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos 

terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian 

bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung 

oleh Negara. 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal 

pidana pokok dan pidana tambahan. 

2.2.3.2  Lamanya Ancaman Pidana (Strafmaat) 

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif 

diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim 
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hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal 

ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. 

Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan 

hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum 

dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang 

tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah 

dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang 

dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif. 

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang 

mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah 

beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana 

tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak 

dipidana secara tidak adil.
20

 

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum 

dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam 

memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan 

berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku 

delik,umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, 

disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. 

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan 

maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi 

penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 
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1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap 

rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum 

umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan 

minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur 

mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi 

pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan 

pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah 

maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, 

seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP. 

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok 

terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan 

Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum 

pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping 

ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan keadaan yang 

dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive 

serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi 

maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan 

dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.
21

 

2.2.3.3 Pelaksanaan Pidana (Strafmodus) 

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal 

yang dinamakan pedoman pemidanaan.  Oleh karena itu, hakim dalam 

memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (strafsoort) 
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yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam 

pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat 

memilih berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab 

yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum 

pidana. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan 

masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan 

undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum 

pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi 

hal yang disebut dengan disparitas pidana. 

2.2.4 Sanksi Hukum 

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang 

yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas 

dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk 

memaksakan ditaatinya hukum. 

Jenis sanksi hukum dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Sansi hukum pidana 

2. Sanksi hukum perdata 

3. Sanksi hukum administratif/administrasi 

 Berikut penjelasannya: 
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2.2.4.1 Sanksi Hukum Pidana 

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. 

Soesilo pidana adalah "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 

undang-undang hukum pidana.” Hukuman dalam hukum pidana diatur 

dalam pasal 10 KUHP yang terdiri atas: 

1) Pidana Pokok: 

a) Pidana Mati 

b) Pidana Penjara 

c) Kurungan 

d) Denda 

2) Pidana Tambahan: 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

c) Pengumuman putusan hakim 

 2.2.4.2 Sanksi Hukum Perdata 

Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukuman dapat berupa: 

1) Kewajiban untuk memenuhi prestasi 

2) Hilangnya  suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya 

suatu keadaan hukum yang baru. 

Dalam hukum perdata putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat 

berupa : 
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1) Putusan Declaratoir, yaitu putusan menciptakan suatu keadaan yang 

sah menurut hukum. Putusan ini semata-mata hanya bersifat 

menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum. Contohnya 

putusan yang mengatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah 

atas tanah sengketa. 

2) Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak 

yang disalahkan untuk membayar kerugian, dan pihak yang kalah 

dihukum biaya perkara. 

3) Putusan Constitutif, yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan 

hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya putusan 

yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. 

2.2.4.3 Sanksi Administratif 

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran  administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administratif. 

Pada umumnya sanksi administrasi berupa: 

1) Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2008 tentang 

Pabeanan). 

2) Pembekuan hingga pencabutan izin (misalnya diatur 

dalam Permenhub No. 26 tahun 2009). 
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3) Pemberhentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan 

jatah produksi (misalnya diatur dalam Permenhut No.P.39/MENITUT 

11/2008 Tahun 2008).
22

 

2.2.5 Ketenagakerjaan 

Menurut Soepomo, pekerja adalah orang yang melakukan 

pekerjaan, baik didalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja 

yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas. 

Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha selain diatur oleh 

pengusaha dan pekerja itu sendiri, juga diatur oleh hukum heteronom 

artinya ketentuan yang diatur lain oleh pembentuk Undang-Undang.
23

 

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.
24

  

                                                           
22

 http://www.hukumonline.com, sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif) diakses pada 

tanggal 4 Juli 2016 pukul 21.00 WIB 
23

 Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm 25 
24

 Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.60. 

http://www.hukumonline.com/


33 

 

 

Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling 

penting bagi tenaga kerja. Bentuk perlindungan pengupahan merupakan 

tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan 

penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan 

keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama 

pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, ia berhak atas pengupahan yang 

menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama itu memang 

majikan wajib membayar upah itu.
25

  

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

bahwa buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini agak umum 

tetapi maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang 

bekerja pada siapa saja, baik perseorangan, persekutuan, badan hukum, 

maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

apapun. 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan buruh 

atau pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik swasta 

maupun negara. Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara 

tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, 

memindahkan atu membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat 

yang ditunjuk.
26
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Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa 

perusahaan adalah: 

a Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 

norang perorangan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta atau negara yang memperkerjakan buruh atau pekerja 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b Usaha-usaha sosial atau usaha-usaha yang lain yang 

mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang laindengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalan perusahaan bukan miliknya. 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksudkan dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar 

wilayah Indonesia. 
 

Secara garis besar pemerintah sebagai penguasa memiliki fungsi 

pengawasan dan pengawas terhadap pekerja dibidang ketenagakerjaan 

dilakukan oleh depnaker. Secara normatif, pengawasan perburuhan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Dalam undang-undang ini, 

pengawas perburuhan yang merupakan penyidik pegawai negeri sipil.
27 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. 
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Hubungan yang timbul antara pengusaha dan pekerja dalam konteks 

hubungan industrial menghasilkan hak dan kewajiban diantara keduanya. 

Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sehingga tiap-tiap 

pekerja berhak atas penghasilan sebagai hasil dari pekerjaan yang mereka 

lakukan. Pengasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau 

pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar. 

Penghasilan dalam hukum ketenagakerjaan lebih dikenal dengan istilah 

upah. Imbalan/penghasilan yang diterima oleh pekerja tidak selamanya 

disebut sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk 

dalam komponen upah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 

tentang  Pengupahan, penghasilan yang layak terbagi dalam 2 macam, yakni 

upah dan pendapatan non upah. Komponen upah terdiri dari upah tanpa 

tunjangan; upah  pokok dan tunjangan tetap; atau upah pokok, tunjangan 

tetap, dan tunjangan tidak tetap. Sedangkan untuk pendapatan non upah 

terdiri atas terdiri atas tunjangan hari haya keagamaan, bonus, uang 

pengganti fasilitas kerja, uang servis pada usaha tertentu. 

Imbalan/penghasilan yang diterima merupakan hak. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia,  

Hak adalah 1 (yang) benar; 2 milik; kepunyaan; 3 kewenangan; 

4 kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dan sebagainya); 5 kekuasaan yang 
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benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6 derajat atau 

martabat.
28

 
 

Jelas bahwa hak merupakan sesuatu yang wajib didapat oleh 

seseorang. Apabila dikaitkan dengan imbalan, maka imbalan/penghasilan 

merupakan kewenangan yang didapat oleh pekerja atas apa yang telah ia 

kerjakan. Saat membicarakan hak maka kita juga harus membicarakan 

tentang kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu perlekatan yang 

tidak dapat dipisahkan. Apabila ada hak, maka ada kewajiban, dan begitu 

juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan kewajiban sendiri menurut Kamus 

Besar Bahasa Indoensia adalah 1. sesuatu yang wajib dilaksanakan; 

keharusan; 2  yang harus dilaksanakan.
29 

Tunjangan pekerja adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa 

yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan pihak pengusaha 

membayar semua atau sebagian dari jumlah gaji pokok. Sedangkan 

pengertian dari tunjangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

uang (barang) yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan diluar 

gaji sebagai bantuan; sokongan; bantuan.
30 

Tunjangan yang diterima oleh pekerja menurut Surat Edaran Menteri 

Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Upah, 

terdiri dari 2 macam yaitu : 

 

                                                           
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 
Jakarta, hlm. 502. 
29

 Ibid., hlm. 1613. 
30

Ibid., hlm. 1567. 
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1. Tunjangan Tetap 

Adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya 

serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran 

upah pokok, seperti Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan 

Perumahan; Tunjangan Kehamilan, Tunjangan Daerah dan lain-lain. 

Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam 

komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak 

dikaitkan dengan kehadiran buruh dengan kata lain tunjangan tersebut 

diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh, dan diterima secara 

tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian, atau bulanan 

bersamaan dengan dibayarnya upah pokok. 

2. Tunjangan Tidak Tetap 

Adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk 

pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang 

tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan 

Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan Makan dapat 

dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut 

diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam 

bentuk uang atau fasilitas makan). 

Selain kedua tunjangan tersebut terdapat tunjangan yang tidak 

termasuk dalam komponen upah. Tunjangan Hari Raya adalah salah satu 
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bentuk tunjangan yang diterima namun tidak termasuk Tunjangan Tetap 

maupun Tunjangan Tidak Tetap. Tunjangan Hari Raya ini diterima hanya 

sekali dalam setahun, sesuai dengan hari raya keagamaan yang dianut oleh 

pekerja. Besarnya jumlah serta ketentuan-ketentuan mengenai Tunjangan 

Hari Raya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 

Tahun 2016. Adanya peraturan tentang Tunjangan Hari Raya ini 

dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan usaha dan hubungan yang 

harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenai pemberian Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan. 

Undang-Undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara 

pekerja dengan majikan/pengusaha yang ditandai dengan perjanjian kerja. 

Hubungan kerja kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban ini 

berlaku timbal balik, disyaratkan adanya pekerjaan; adanya upah dan 

adanya perintah pemberi kerja. Pekerja dibidang ketenagakerjaan melekat 

hak normatif sebagai hak dasar yang harus mendapat jaminan perlindungan 

seperti upah. Ini merupakan bagian integral dari ekonomi yang dapat disebut 

secara finansial sebagai hak normatif pekerja. Upah bagi pekerja secara 

finansial menjadi kebutuhan hidup pekerja yang mencakup pemenuhan 

berbagai kebutuhan hidupnya; upah terdiri upah pokok; tunjangan tetap; 

tunjangan tidak tetap, UU Ketenagakerjaan diatur upah minimum provinsi 

Kabupaten/Kota (Regional), upah paling rendah yang dibayar oleh 

perusahaan/pengusaha disamping itu juga terdapat upah lembur; upah 
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dibayar dengan rupiah; hak normatif pekerja secara finansial juga terdapat 

Tunjangan Hari Raya yang dibayar setiap akhir tahun.
31

 

2.2.5.1 Sejarah Munculnya Tunjangan Hari Raya 

Sejarah kemunculan THR pertama kali muncul pada masa 

pemerintahan presiden Soekarno, tepatnya di era kabinet Soekiman 

Wirjosandjojo. Kabinet yang dilantik pada April 1951 tersebut memiliki 

program kerja yang salah satunya meningkatkan kesejahteraan pamong 

pradja, yang kini disebut Pegawai Negeri Sipil.  

Awalnya tunjangan diberikan kepada para aparatur negara saja. 

Pemberian tunjangan ini merupakan strategi agar para PNS di masa itu 

memberi dukungan kepada kabinet yang sedang berjalan. Di awal 

pelaksanannya, Kabinet Soekiman membayarkan tunjangan kepada para 

pegawai di akhir bulan Ramadan sebesar Rp.125,00 (seratus dua puluh lima 

rupiah) yang kala itu setara dengan US$11, sekarang hampir 

Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp.200,00 (dua ratus 

rupiah) atau US$17,5, sekarang setara Rp1.750.000,00 (satu juta seratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain memberikan tunjangan dalam bentuk 

uang, pada kabinet Soekiman ini juga memberikan tunjangan lain dalam 

bentuk beras. 

Kebijakan tunjangan yang diperuntukan bagi PNS itu pada 

gilirannya mendapat gelombang protes dari kaum buruh. Mereka meminta 

                                                           
31

 Gina Farahnita Manoppo, 2016, “Hak-Hak Normatif Pekerja Secara Finansial Dan Non-

Finansial Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Lex Privatum, Vol. 

IV/No. 3  
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agar nasib mereka juga diperhatikan oleh pemerintah. Alhasil para buruh 

melancarkan aksi mogok pada 13 Februari 1952, tuntutannya agar diberikan 

tunjangan dari pemerintah di setiap akhir bulan ramadhan. Bagi para buruh, 

kebijakan dari Kabinet Soekiman tersebut dinilai pilih kasih. Karena hanya 

memberikan tunjangan kepada para pamong praja atau pegawai pemerintah. 

Dimana seperti diketahui, pada saat itu aparatus pemerintah Indonesia masih 

diisi oleh para kaum priyayi, ningrat dan kalangan atas lainnya. Sementara 

bagi para buruh, hal itu dirasa tak adil karena mereka bekerja keras bagi 

perusahaan-perusahaan swasta dan milik Negara, namun mereka tidak 

mendapatkan perhatian apa pun dari pemerintah.  

Namun kebijakan tunjangan dari kabinet Soekiman akhirnya 

menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai anggaran 

rutin Negara. Baru di tahun 1994, pemerintah secara resmi mengatur perihal 

THR secara khusus. Peraturan mengenai THR ini dituangkan didalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 04/1994 tentang Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Di dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja 

yang telah bekerja selama tiga bulan secara terus menerus atau lebih. 

Adapun besaran THR yang diterima itu disesuaikan dengan masa kerjanya. 

Di tahun 2016 ini, pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan, 
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merevisi peraturan mengenai THR tersebut. Perubahan ini tertuang dalam 

peraturan menteri ketenagakerjaan No.6/2016.
32

 

2.2.5.2 Tunjangan Hari Raya 

Tunjangan Hari Raya yang biasa disebut THR ini diberikan karena 

para pekerja Indonesia merupakan masyarakat pemeluk agama yang setiap 

tahunnya merayakan hari keagamaan sesuai dengan agamanya masing-

masing dan untuk merayakan hari tersebut, para pekerja memerlukan biaya 

tambahan. Sehingga menjadi suatu kewajaran apabila pengusaha 

memberikan THR kepada para pekerjanya. 

Pembayaran THR ini tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah 

ditentukan pada peraturan perundangan yang menyangkut tentang THR 

yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah serta Permenaker Nomor Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja 

Diperusahaan. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh 

diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama 

nilainya. Hal tersebut didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 80 

Tahun 1957. Undang-undang ini meratifikasi Konvensi Organisasi 

Perburuhan Internasional Nomor 100 Tahun 1951 mengenai Pengupahan 

yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan yang Sama 

Nilainya. Karena pada prinsipnya Tunjangan Hari Raya merupakan bagian 

dari imbalan yang diterima oleh pekerja, maka dalam pembagiannya 

                                                           
32

, http://kabarburuh.com , Sejarah munculnya tunjangan hari raya di Indonesia diakses pada 15-

06-2016, 20.00WIB. 

http://kabarburuh.com/
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pengusaha juga harus menerapkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam 

pemberian Tunjangan Hari Raya kepada para pekerja. 

Tunjangan Hari Raya terdapat 2 (dua) subyek yang saling 

mempunyai kepentingan didalamnya, yakni : 

1) Pengusaha 

Pengusaha sebagai subyek pemberi Tunjangan Hari Raya. Pengusaha 

memiliki kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi 

Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker 

Nomor 6 Tahun 2016 

2) Pekerja 

Sebagai subyek penerima Tunjangan Hari Raya. Pekerja mempunyai 

kepentingan dalam proses pembayaran Tunjangan Hari Raya karena 

tunjangan tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja 

sebagai  imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. 

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja di 

Perusahaan. Kebijakan  tersebut merevisi Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No.PER.04/Men/1994. Khusus tahun 2016, ada kebijakan 

yang berbeda dari ketentuan terdahulu. Pekerja yang baru bekerja sebulan 

pun sudah berhak mendapatkan THR. Perhitungannya proporsional sesuai 

dengan masa kerja. Inilah salah satu yang menjadi poin penting dalam 

pedoman pemberian THR yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan
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Ketenagakerjaan No.1/MEN/VI/2016 tentang Pembayaran Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Tahun 2016 (SE THR).  

SE Menaker tertanggal 6 Juni 2016 itu menegaskan kembali 

ketentuan pembayaran THR sebagaimana amanat Permenaker No. 6 Tahun 

2016. Setidaknya ada lima pedoman yang dimuat dalam SE THR. Pertama, 

itu tadi, setiap pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau 

lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR. Kedua, besaran THR 

diberikan dengan perhitungan tertentu. Bagi yang sudah bekerja selama 12 

bulan atau lebih secara terus menerus diberikan THR satu bulan upah. Bagi 

buruh yang baru bekerja satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan 

maka besaran THR dihitung proporsional: lamanya masa kerja dibagi 12 

bulan, lalu dikalikan 1 bulan upah. Ketiga, perusahaan bisa memberikan 

THR lebih besar dari yang seharusnya. Bagi perusahaan yang telah 

menetapkan THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai 

THR yang disebutkan pada pedoman kedua, maka THR disesuikan dengan 

apa yang diperjanjikan tersebut. Keempat, THR keagamaan diberikan satu 

kali dalam satu tahun dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya 

keagamaan masing-masing pekerja. Pedoman kelima adalah waktu 

pembayaran THR. Ditegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat 

7 hari sebelum hari raya keagamaan. 
33

  

                                                           
33 5 Pedoman Pemberian THR Tahun 2016 - hukumonline.com.html diakses pada tanggal, 15 juni 

2016, 20.00 WIB 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53ba49308cc33/apakah-karyawan-baru-berhak-atas-thr?
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THR merupakan hak pekerja. Jadi, apabila terjadi perselisihan 

mengenai hal ini dan penyelesaian secara kekeluargaan antara pekerja dan 

pengusaha tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh adalah 

dengan melalui mediasi hubungan industrial, yaitu Pasal 1 angka 11 UU 

PPHI melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi 

oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jika mediasi masih gagal, 

Anda bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 

sebagaimana yang diatur dalam UU PPHI.
34
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 http://www.hukumonline.com/ dasar-perhitungan-besaran-tunjangan-hari-raya- diakses pada 

tanggal 11 Januari 2016 

http://www.hukumonline.com/%20dasar-perhitungan-besaran-tunjangan-hari-raya-%20diakses


45 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan tersebut, maka kerangka pemikiran dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

Menurut pengaturan terdahulu yaitu Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha yang melanggar 

ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya diancam dengan hukuman 

Baru 

Permenaker No.6 Tahun 2016 

2016v1111112222222222222

222016202016 

Pasal 10 

Denda dan Administratif 

Pasal 17 UU No.14 Tahun 1969 

Sanksi pidana  kurungan selama-

lamanya 3 bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 100.00,00 

Depenalisasi 

THR 

Lama 

PER.04/MEN/1994 

1. Pengaturan hukum  dalam 

pemberian THR. 

2. Implikasi akibat adanya 

depenalisasi 
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sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yaitu ancaman 

pidana atas pelanggaran peraturannya  dengan hukuman kurungan selama-

lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,00. Sementara 

menurut Peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh Di Perusahaaan, bagi pengusaha yang 

terlambat membayar serta tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja 

/buruh akan dikenai sanksi berupa denda dan sanksi administratif. Dalam 

uraian diatas menyebutkan bahwa pengaturan THR yang baru ini, 

pemberian sanksi pidana “dihilangkan” atau telah terjadi depenalisasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka 

penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum tentang pemberian THR terdapat dalam UU PPHI, 

PP No.78 Tahun 2016 tentang Pengupahan; Permenaker No.6 Tahun 

2016; Permenaker No.20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberiaan 

Sanksi Administratif pada PP No.78 Tahun 2015. Pada Permenaker 

No.6 Tahun 2016 terdapat ketidakjelasan mengenai pengenaan sanksi 

denda, apakah yang dimaksud sanksi pidana denda atau sanksi 

administratif denda. Kemudian pada Pasal 10 ayat (1) Permenaker No.6 

Tahun 2016 didalamnya menyatakan bahwa “Pengusaha yang terlambat 

membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) 

dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas 

waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar” telah bertentangan 

dengan Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi “denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan 

Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama”. Hal tersebut memungkinkan untuk pengusaha sendiri 

yang  mengelola denda sanksi keterlambatan pembayaran THR. 



115 
 

115 
 

sehingga dapat menimbulkan indikasi tidak jelasnya rincian denda 

keterlambatan pengusaha dalam memberikan THR. 

2. Implikasi akibat adanya depenalisasi dalam pelanggaran pemberian 

THR adalah sebagai berikut: 

a. Pengenaan sanksi administratif terhadap pengusaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap pemberian THR. 

b. Dalam prakteknya, Perjanjian Bersama hasil dari bipartit dan 

mediasi tidak didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

c. Melalui proses yang lama dan memakan biaya dalam proses 

penyelesaian perselisihan  tersebut. 

5.2 Saran 

1. Perlu ketegasan sanksi denda dalam Permenaker No.6 Tahun 2016 

apakah yang dimaksud sebagai sanksi administratif atau sanksi 

pidana. Seharusnya pada Permenaker No.6 Tahun 2016 Bab IV Denda 

dan Sanksi Administratif, berhubung tidak adanya sanksi pidana 

didalamnya, maka cukup disebutkan sanksi administratif saja karena 

denda sendiri sudah masuk dalam sanksi administratif. Jika tidak 

disebutkan secara jelas, dimungkinkan terjadi kesalah pahaman karena 

ada dua jenis denda, yaitu denda sebagai sanksi pidana dan denda 

sebagai sanksi administratif. Terkait pengenaan sanksi denda pada 

Pasal 10 Permenaker No.6 Tahun 2016  mengacu pada aspek hukum 
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pidana dikaitkan dengan pidana denda, maka semestinya dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 ini 

memperjelas terkait sanksi denda serta hukuman jika denda tersebut 

tidak dibayar yakni harus diganti dengan pidana kurungan. Oleh 

karena itu UU Ketenagakerjaan harus  direvisi agar hukum tersebut 

dapat berlaku efektif di dalam kehidupan masyarakat. 

2. Pada prakteknya pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan 

perselisihan hak dalam hal ini pembayaran THR, dilakukan dengan 

cara bipartit dan mediasi. Namun hasil dari kesepakatan tersebut tidak 

didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak 

mempunyai akta bukti pendaftaran. Hal tersebut sangat merugikan 

pekerja jika pengusaha tidak mematuhi atau melaksanakan perjanjian 

yang telah disepakati sebagaimana yang telah tercantum dalam 

perjanjian bersama. Sebab karena tidak adanya akta perjanjian 

bersama atau selanjutnya disebut (PB) Pengadilan Hubungan 

Industrial tidak bisa melakukan eksekusi. Oleh karena itu PB harus 

didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar mempunyai akta 

bukti pendaftaran. 
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