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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dari rumusan 

masalah yang ada, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Hak pekerja yang diPHK saat pandemi Covid-19 tetap 

mengacu pada peraturan yang berlaku. Pekerja dapat 

mendapatkan hak normatif dari perusahaan/ pemberi kerja 

dan dapat menerima manfaat lain yang didapatkan dari 

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan 

sebagai peserta yang telah didaftarkan oleh perusahaan yang 

menjadi haknya selama menjadi pekerja, yakni hak atas 

jaminan sosial. adapun hak normatif yang dapat pekerja 

terima dari pemberi kerja dilihat dari berdasarkan status 

pekerja tersebut. dimana pekerja PKWTT berhak atas uang 

pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

pengantian hak, hal ini sesuai dengan pasal 156 ayat (1) 

undang-undang cipta kerja. Perhitungan besaran uang 

pesangon, uang penghargaan dan uang pengantian hak, hal 

tersebut diatur dalam pasal 156 ayat (2) dan ayat (3). 

sedangkan hak pekerja PKWT yang dPHK adalah uang 

kompensasi, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 

61A Undang-undang Cipta Kerja. Serta jaminan sosial 
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nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kini memberikan 

perlindungan dan manfaat lain bagi pekerja yang diPHK 

yakni pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang 

sebagaimana yang diatur pada PP NO.37 Tahun 2021, 

manfaat dari program ini memberikan manfaat berupa uang 

tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi kerja merupakan 

manfaat yang dapat diterima oleh pekerja dengan status 

PKWT dan PKWTT. 

2. Sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak 

pekerjanya yang diPHK adalah sebuah pelanggaran. 

Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa adanya 

sanksi administratif berupa pembatasan kegaiatan usaha, 

pembatalan persetujuan, pembatasan pendaftaran, 

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, 

hingga pencabutan izin. Serta adanya sanksi pidana bagi 

perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjanya yang 

diPHK. Serta adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak 

mendaftarkan pekerjanya kedalam Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, yakni berupa sanksi administratif 

yang dapat berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan 

pelayanan publik tertentu. 

 

B. Saran 

 

Munculnya Undang-undang Cipta Kerja yang baru 

diundangkan, banyak merubah perubahan dalam pemberian hak 
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dan adanya tambahan jaminan sosial nasional yang tertuang, yakni 

mengenai jaminan kehilangan pekerjaan tidak dapat dipungkiri 

bahwa pekerja dan pemberi kerja belum memahami hak dan 

kewajiban yang baru. Dalam pandemi Covid-19, banyak pekerja 

yang diPHK imbas dari turunnya sektor ekonomi di Indonesia, 

Maka dari itu akan lebih baik agar pekerja dan pemberi kerja 

memahami tetang hak yang dapat diperoleh ketika pekerja diPHK, 

hal ini diharapkan para pekerja yang diPHK dapat melangsungkan 

hidupnya secara layak. hal ini juga terlihat dari upaya pemerintah 

yang menerbitkan Jaminan Kehilangan Pekerjaaan yang 

diharapkan untuk membantu pekerja yang diPHK dapat 

mempertahankan hidupnya.  Dan akan lebih baik, bagi pengawas 

di bidang ketenagakerjaan dapat mengawasi bagi perusahaan yang 

tidak memberikan hak pekerja yang sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan 
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