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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pada dasarnya pemberlakuan hukum positif di Indonesia direalisasikan melalui 

perundang-undangan. Menurut Cicero yang menulis buku De Republica (yang 

membahas aspek negara) dan De Legibus (yang membahas aspek undang-undang): 

“Terdapat hubungan di antara hukum kodrat dan hukum positif. Setiap aspek 

dalam hukum positif itu pencerminan dari hukum kodrat, yang mempersoalkan 

pengertian keutamaan yang filosofis, yakni keadilan. Keadilan sebagai nilai 

keutamaan pada dasarnya merupakan dasar utama dari keberadaan suatu sistem 

hukum. Akibatnya nilai-nilai keutamaan semacam keadilan yang ada dalam 

hukum kodrat harus tercermin pula dalam hukum yang positif.”1 

Hingga saat ini sudah terdapat banyak sekali bentuk emansipasi wanita yang dapat 

dijumpai dalam bidang pekerjaan dan telah diatur dalam hukum dimana sejak 

zaman kemerdekaan, dan Pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui pentingnya 

menyuarakan hal ini. Mengikuti era yang lebih modern, saat ini sudah terdapat 

banyak sekali upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk lebih menunjukkan 

dukungan terhadap penyetaraan serta perlindungan hak-hak perempuan. Antara 

lain, pemerintah sendiri telah membentuk 3 (tiga) lembaga nasional Hak Asasi 

Manusia (National Human Rights Institution), dimana salah satunya merupakan 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sangat disayangkan, 

faktanya berbagai macam kasus diskriminasi gender khususnya terhadap wanita 

didalam masyarakat Indonesia masih sangat marak. Berdasarkan catatan tahunan 

 
       1 Manullang, E. Fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, Penerbit Buku Kompas, 2007, 

Hal. 50 
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Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, didata bahwa terdapat 

259.150 kasus diskriminasi terhadap perempuan sepanjang Tahun 2017 yang 

menunjukkan rendahnya kesadaran rakyat untuk menjunjung kesetaraan terhadap 

perempuan di Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan ketiadaan 

implementasi riil terhadap pemenuhan hak para pekerja wanita. Sehingga pada 

penyusunan skripsi ini, penulis memfokuskan kepada kasus yang secara spesifik 

berkaitan dengan pramugari sebagai pekerja wanita di perusahaan penerbangan PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk guna mengetahui apakah keadilan dan dukungan 

yang sepantasnya telah diterima dari ranah hukum itu sendiri. Hal ini dilangsungkan 

dengan mengingat bahwa sebelumnya telah terdapat banyak gugatan yang 

dilayangkan pramugari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari tahun ke tahun.  

       Secara lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan yang berawal dari 

gugatan 33 orang Awak Kabin Wanita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang 

melayangkan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial kepada PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, 

Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh M. Arif Wibowo selaku Direktur 

Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Setelah persidangan di Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 

236/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST pada tanggal 7 Maret 2016 yang pada amarnya 

menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Tergugat telah 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut PKB). Kemudian putusan tersebut 

membuat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menempuh kembali upaya hukum 
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kasasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 28 Maret 2016 melalui Akta 

Permohonan Kasasi Nomor 38/Srt.Kas/PHI/2016/PN.JKT.PST yang diputus 

melalui Putusan Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dan terus bergulir hingga 

mendapat amar putusan yang inkracht dalam putusan Nomor 55 PK/Pdt.Sus-

PHI/2018 pada tahap Peninjauan Kembali  

       Kasus ini bermula sekitar bulan Januari 2004 ketika PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk selaku Tergugat ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial, melalui 

Unit Kerja Operation Cabin yang membawahi para Awak Kabin PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk mengedarkan atau membagikan Form Pengajuan 

Permohonan Perubahan Usia Pensiun Normal Awak Kabin Wanita PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk dari usia 56 tahun menjadi 46 tahun. Dengan cara tersebut 

Para Penggugat selaku Awak Kabin Wanita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

mendalilkan adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, sehingga Para 

Penggugat menyatakan bahwa mereka merasakan adanya tekanan/paksaan pada 

waktu itu atas tindakan Pihak Tergugat yang memanfaatkan keadaan atau waktu 

serta tempat yang tidak tepat.  

       Faktanya hubungan hukum/hubungan kerja antara Para Penggugat yang 

bekerja sebagai Awak Kabin Wanita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pihak 

Tergugat telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut PKB) 

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.:165/PHIJSK-

PKKAD/PKB/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, serta sebagaimana turut 
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ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.:151/PHIJSK-

PKKAD/PKB/IX/2014 tertanggal 23 September 2014 Tentang Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama yang hingga saat kasus tersebut berlangsung masih 

berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum maupun panduan, pedoman kerja bagi 

Tergugat dan Para Penggugat yang belum pernah dicabut atau direvisi atau 

dibatalkan secara spesifik pada Pasal 57 huruf C telah mengatur bahwa “Usia 

Pensiun Awak Kabin adalah 56 tahun” dengan tanpa menyebutkan perbedaan jenis 

kelamin sebagai kriterianya. Sehingga dalam konteks ini Pramugari adalah subjek 

hukum Perjanjian Kerja Bersama yang termasuk dalam kategori “awak kabin”.  

       Hingga saat ini, berbagai macam tindakan serta peraturan perundangan telah 

diambil dan diciptakan untuk melandasi pergerakan serta perkembangan hukum 

agar dapat difungsikan guna melindungi masyarakat, antara lain peraturan khusus 

terhadap hak pekerja yang sedari awal telah diatur dalam landasan konstitusi negara 

kita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang didukung dengan klausula Pasal 

28D ayat (2) yakni “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain itu, Soetikno selaku 

pendapat ahli mengemukakan bahwa hukum positif memang telah mengakui dan 

menganut hukum perburuhan, yang didefinisikan sebagai: 

“Keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang 

mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah atau 
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pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung 

bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut”2 

Sedangkan upaya lain yang telah dilaksanakan pemerintah secara spesifik untuk 

melindungi para pekerja wanita diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the 

Elimination of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW) pada 

Tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

Konvensi International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO) Nomor 111 

mengenai Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan, serta meratifikasi Bill of 

Human Rights (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia) yang didasarkan 

atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM). 

Dalam DUHAM yang diproklamirkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada 10 Desember 1948, Asas Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai : 

1. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia 

adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia, 

2. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah kenikmatan kebebasan 

mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan 

kekurangan, 

3. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakkan hukum. 

4. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan 

nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan, 

5. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia 

dan kebebasan yang asasi 

Sehingga keberadaan DUHAM merupakan standar umum pemajuan dan 

mendorong penghormatan pada hak dan kebebasan manusia sebagai landasan 

dari keadilan, kebebasan, dan kedamaian.3 

 
       2 Widyaningsih, R. G., & Kartasapoetra, G., Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, 

Bandung, 1982, Hal. 2 

       3 Luhulima, Achie Sudiarti, CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan, Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2014, Hal. 5 
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Walaupun DUHAM tahun 1948 sudah meliputi persamaan hak perempuan dan 

laki-laki, namun sejak awal berdirinya Persatuan Bangsa-Bangsa pada 1945, 

disadari oleh masyarakat dunia bahwa Hak Asasi Manusia perempuan 

memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan di seluruh 

dunia, yang sampai kini juga masih berlanjut, yaitu: 

 

“Hampir semua masyarakat di dunia masih ditandai sikap yang menganggap 

bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dan nilainya dibanding laki-laki. 

Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun 

sumbangan di dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi, masih sangat kurang 

diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya 

kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan lebih kurang 

dari laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat 

terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk 

pekerjaan yang sama atau sama nilainya.”4 

Secara lebih spesifik mengulas isu ini, nyatanya dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) 

sebagai hukum positif yang melingkupi hubungan kerja antara pekerja dengan 

pengusaha bahkan tidak mengatur satupun pasal terkait Batas Usia Pensiun 

(selanjutnya disebut BUP), dimana hal ini tentunya dapat memicu penyalahgunaan 

wewenang dari pihak perusahaan dengan menggunakan celah seperti ini untuk 

keuntungannya. Meski demikian, pada BAB III terkait Kesempatan Dan Perlakuan 

Yang Sama khususnya pada Pasal 5 dan 6 telah mengatur bahwa : 

(5) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan; 

(6) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari Pengusaha; 

       Selanjutnya terkait Batas Usia Pensiun yang tidak diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan, terhadap permasalahan tersebut sesungguhnya tidak terdapat 

 
       4 Luhulima, Achie S, Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, 

Yayasan Obor Indonesia, 2007, Hal. 41-42 
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kekosongan hukum. Hal ini dinyatakan dengan turut mengingat bahwa masih ada 

ketentuan BUP yang dirumuskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang mengatur 

bahwa : 

(1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun; 

(2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; 

(3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 

(satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia 

Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun..”, dan dapat dipekerjakan lebih dari 

batas minimum usia pensiun apabila terdapat perjanjian kerja lebih lanjut 

yang diterangkan pada angka ke-4 yakni, 

(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan 

tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun 

pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan 

ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun. 

       Sehingga adanya konflik terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan suatu 

perjanjian kerja bersama yang bertentangan dengan hukum positif, serta adanya 

gugatan dari pihak yang merasa dirugikan mengindikasikan diperlukannya analisis 

lanjutan terhadap keabsahan pemutusan hubungan kerja massal kepada 33 

Pramugari yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan turut 

mengingat bahwa perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(selanjutnya disebut BUMN) yang tentunya memiliki tuntutan besar untuk 

melaksanakan segala macam tindakan dengan didasarkan oleh Undang-Undang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya pada latar belakang, 

maka dapat dirumuskan pokok permasalahan "Apakah Putusan Mahkamah Agung 
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Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Tujuan Akademik : 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 

Surabaya. 

b) Tujuan Praktis : 

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor dibalik Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang dikuatkan 

dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 

yang sebelumnya telah melalui proses bersidang di Pengadilan 

Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan Nomor 236/Pdt.Sus-

PHI/2015/PN.JKT.PST dengan hasil akhir menolak putusan di tingkat 

pertama. 

2. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perubahan usia pensiun 

terhadap Awak Kabin Wanita PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang 

dirubah dari 56 tahun menjadi 46 tahun melalui kajian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

1.4 Metode Penelitian 

A. Tipe Penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Doktrinal / Yuridis Normatif bersaranakan logika deduksi yang difokuskan 

pada Das Sollen dalam ranah dogmatik hukum. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Statutes Approach, 

Conceptual Approach dan Case Approach, dimana Statutes Approach 

adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah undang – undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, 

kemudian Conceptual Approach adalah pendekatan yang di lakukan dengan 

melihat aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, dan Case 

Approach adalah pendekatan kasus di lakukan dengan cara menelaah kasus 

– kasus terkait dengan isu yang sedang di hadapi dan telah menjadi putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.5 Ketiga pendekatan ini saya 

gunakan untuk dapat mengkaji isu hukum dari segi yuridis untuk kemudian 

disesuaikan penerapannya pada kasus riil terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

C. Bahan / Sumber Hukum 

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang 

digunakan, yaitu : 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif. Dan terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau 

 
       5 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, 

Hal. 133 
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risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim6. 

Yang digunakan didalam penelitian ini antara lain:  

− Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 236/Pdt.Sus-

PHI/2015/PN.JKT.PST 

− Putusan Mahkamah Agung Nomor 698K/Pdt.Sus-PHI/2016 

− Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 

− Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

− Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

− Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun 

− Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama 

− Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan 

dan Jabatan 

D. Langkah Penelitian 

a) Pengumpulan Bahan Hukum 

 
       6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 47 
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Pengumpulan bahan hukum meliputi inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi. Prosesnya dilangsungkan dengan studi 

pustaka/library research yang dilakukan dengan menelaah buku-

buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar hukum.  

b) Analisa atau Pembahasan 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Silogisme Deduktif 

dengan penerapan tafsiran sistematis dan otentik guna mendukung 

kesahihan data. Penafsiran sistematis sendiri dilaksanakan dengan 

susunan suatu pasal yang saling berkaitan didalam undang-undang. 

Sedangkan penafsiran otentik dilaksanakan dengan menafsir secara 

pasti pengertian dari suatu kata berdasarkan penjelasan yang telah 

ada didalam undang-undang itu sendiri. Sebagaimana telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian yuridis normatif 

tidak diperlukan data lapangan untuk dianalisis lebih lanjut kedalam 

kasus yang diteliti secara spesifik. 

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika 

       Penelitian skripsi ini terdiri atas IV (empat) BAB dan setiap bab dibagi menjadi 

beberapa sub bab, yakni sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penelitian yang dimulai 

dengan latar belakang masalah. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini 

merupakan analisa terkait Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pdt.Sus-

PHI/2018 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 698 K/Pdt.Sus-

PHI/2016 setelah dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PHI 
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No.236/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST terkait kasus antara PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk dengan 33 pramugarinya yang menggugat dengan dasar alasan 

terjadinya diskriminasi dan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh 

sebab itu atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah 

dipaparkan di atas. Kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan manfaat 

penelitian, serta metode penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif.  

BAB II. TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA DAN USIA PENSIUN PRAMUGARI. Bab ini terdiri atas tiga Sub bab, 

dimana Sub bab 2.1 menerangkan pembahasan mengenai pengertian hubungan 

kerja, hak serta kewajiban antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja. 

Kemudian Sub bab 2.2 menerangkan pembahasan mengenai Pemutusan hubungan 

kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan 

Sub bab 2.3 menerangkan pembahasan mengenai Pramugari selaku pekerja/buruh 

wanita 

BAB III. ANALISIS KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

DALAM KASUS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK VERSUS 33 

ORANG PRAMUGARI. Bab ini terdiri atas dua Sub bab, dimana Sub bab 3.1 

menerangkan pembahasan mengenai kronologis kasus antara pihak PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk dengan ke-33 Pramugarinya. Sedangkan Sub bab 3.2 

menerangkan pembahasan mengenai analisa putusan dan keabsahan form 

perubahan usia pensiun diluar Perjanjian Kerja Bersama. 
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BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan 

adalah perumusan jawaban secara singkat atas masalah yang dikemukakan di atas. 

Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus 

sejenis dalam memberikan putusan atau vonis sesuai dengan klausula yang telah 

diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta dasar-dasar 

hukum lainnya yang telah ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia. 

 


