
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri

karena saling membutuhkan satu sama lainnya. Bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi

memerlukan beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa

yang akan datang. kebutuhan hidup manusia sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah

relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang, Daya beli seseorang tentulah

sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang mereka peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah

mereka bekerja. Beberapa kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup

dengan layak adalah sandang, papan, dan pangan. Setidaknya bila ketiga unsur tersebut dapat

terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahterah.

Pertumbuhan ekonomi sekarang ini sangatlah meningkat dan dapat  berpengaruhi bagi

seseorang untuk melangsungkan hidupnya. Dalam kehidupan ini manusia harus lah mempunyai

kebutuhan, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja.

Setiap manusia yang bekerja pada umunya adalah disebut pekerja.1 Pekerja merupakan bagian

dari tenaga kerja yang telah melaksanakan kerja baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja

dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum lainnya) dan atau jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja

dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

1 Zainal Asikin dkk “Dasar –Dasar Hukum Perburuhan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.1.



bentuk lain”2. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja

merupakan peristiwa hukum sehingga akibat hukum suatu hubungan kerja akan menimbulkan

hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja.  Sehingga hak dan

kewajiban masing-masing pihak tersebut harus seimbang. Dalam  konteks hubungan kerja

kewajiban para pihak harus berlangsung secara timbal balik. Artinya, kewajiban pengusaha

merupakan hak pekerja dan kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha.

Masalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) selalu menarik untuk dikaji dan

ditelaah lebih mendalam. Tenaga kerja selalu menjadi pihak yang lemah apabila dihadapkan

pada pemberi kerja yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan. Sebagai pihak yang selalu

dianggap lemah, tidak jarang para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila

berhadapan dengan kepentingan perusahaan.3 Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban

antara pekerja dan pengusaha.4 Pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya masa perjanjian

kerja tidak menjadi persoalan bagi pihak –pihak pekerja itu sendiri akan tetapi yang menjadi

persoalan adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari

pengusaha. Pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang secara hukum tidak

diperkenankan namun dalam prakteknya sering pengusaha melakukan PHK secara sepihak

sehingga menimbulkan Perselisihan Hubungan Industrial.

Selanjutnya berbagai persoalan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dalam bidang

ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan, pihak perusahaan sering tidak memperhatikan

dan memenuhi hak-hak normatif dari pekerja yang berupa upah, jaminan sosial, uang pensangon,

2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3Andrian Sutedi “Hukum Perburuhan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56.
4Ibid, Hlm. 65.



kekurangan upah dari pekerja, lembur, jam kerja, dan waktu istirahat, penggantian hak pekerja

yang mengundurkan diri.

Oleh karena itu, PT.GUNUNG SLAMAT yang berkedudukan dijalan Agung Timur 4 Blok

02 Kav.18-19, Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara. Dimana dalam Kasus

PUTUSAN MA NO. 42 K/PDT.SUS-PHI/2014 pada PT. GUNUNG SLAMAT, (Selanjutnya

disebut PT. GUNUNG SLMAT) yang merupakan tindakan dari kesewenang-wenangan yang

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada pihak pekerjanya.

Sebelumnya pekerja ini telah bekerja pada perusahaan selama 17 tahun lamanya, dengan gaji

terakhir sebesar Rp 2.105.000,00 dua juta seratus lima ribu rupiah). Dimana dalam hal ini pihak

perusahaan memberhentikan pekerjanya secara lisan dan tulisan tampa melakukan  prosedur

sesuai ketentuan yang ada di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun karena Pemutusan hubungan kerja tidak dirundingkan terlebih dahulu oleh pengusaha

dan serikat pekerja maupun pekerjanya yang bersangkutan. Maka tindakan yang dilakukan oleh

pihak perusahaan yang secara sepihak dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan

memaksa pekerja harus mengundurkan diri dari perusahaan tampa alasan pekerja sendiri tersebut

akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam hal ini pihak pekerja yang bekerja di PT.GUNUNG SLAMAT melakukan upaya yang

terakhir dengan mengajukan kasasi ke Makamah Agung dengan menuntut perusahaan agar

membayar seluruh hak-hak pekerja sebagaimana yang telah ditercantum dalam Pasal 156 ayat

(1) (2) (3) dan ayat (4)Undang-Undang ketenagakerjaan yaitu berupa uang pesangon, uang

pengahargaan masa kerja,uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, dan

pekerja tersebut juga menuntut upah sejak April s/d Juli 2013 dikarenakan sesuai dengan

Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2) yang menyatakan ”Selama putusan lembaga



perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus

tetap melaksanakan segala kewajibannya”.  Tetapi dalam hal ini pihak perusahaan tidak

membayar sesuai hak pekerja tersebut, karena pihak perusahaan hanya akan membayar 4 (empat)

bulan gaji dibayar full dikarenakan pekerja tersebut  melakukan pelanggaran berat dengan

merugikan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas tentang hak-

hak pekerja yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)

Secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Sejalan dengan permasalahan diatas,  penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis Karya Ilmiah dalam skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH

PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS PEKERJA YANG SECARA SEPIHAK (STUDI

KASUS PUTUSAN MA NO. 42 K/PDT.SUS-PHI/2014. Jo. PUTUSAN NO.

125/PHI.G/2013/PN JKT PST).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum yang diterapkan Oleh Hakim Agung dalam

mempertimbangkan Hak Pekerja menurut Pasal 156 Undang-Undang ketenagakerjaan atas

pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan PT. GUNUNG

SLAMAT?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh

perusahaan PT . GUNUNG SLAMAT ?



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang diterapkan oleh Hakim Agung dalam

mempertimbangkan Hak Pekerja menurut pasal 156 Undang-undang ketenagakerjaan atas

pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan PT.GUNUNG

SLAMAT.

2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang di PHK

secara sepihak oleh perusahaan PT . GUNUNG SLAMAT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk

memperkaya literatur dan dapat membangun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk

dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademis agar dapat menambah pengetahuan dibidang

Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, serta dibidang hukum

ketenagakerjaan.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pihak

yang terkait dengan masalah yang ditelit mengenai permasalahan ketenagakerjaan

Khususnya bilamana pekerja di PHK secara sepihak oleh Perusahaan.

3. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk lebih menambah pengetahuan dan informasi dalam

bidang ketenagakerjaan khususnya dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja, dan juga sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Fakultas

Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja



Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah  “ setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan

pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok

Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah “ Setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 5

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan

pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J.Simanjuntak (1985 :2) bahwa pengertian

tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang

sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah

tangga.6Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur/usia.

Tenaga kerja (manpower) terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja

(labour force) terdiri atas :

a. Golongan yang bekerja;

b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Sedangkan Kelompok bukan angkatan kerja terdiri :

a. Golongan yang bersekolah;

b. Golongan yang mengurus rumah tangga;

c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

5 Lalu Husni “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 15-16.
6Ibid, Hlm.73.



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, antara lain menyebutkan bahwa : Tiap-tiap tenaga kerja

berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh

ada diskriminasi antara pekerja wanita dan pria. Adapun ruanglingkup tenaga kerja menurut

Undang-Undang ini adalah pre-employment, during employment, dan post employment. Tenaga

kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.7

Selanjutnya jika ditelusuri tentang pengertian tenaga kerja yang telah di kemukakan  diatas

maka  penulis dapat memahami bahwa tenaga kerja itu adalah setiap penduduk dalam usia kerja

yang telah siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah  bekerja, mereka yang

sedang mencari pekerjaan,  dan mereka yang mengurus rumah tangga guna menghasilkan barang

dan jasa dengan baik.

2. Pihak - Pihak Dalam Ketenagakerjaan

Adapun pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kerja  adalah sebagai berikut:

A. Pekerja/Buruh

Istilah tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003. Istilah karyawan lebih lazim digunakan bagi orang yang bekerja pada lembaga

negeri.Ada jugaKepekerjaan yang dipakai dalam istilah ini dimaksudkan sama dengan istilah

perburuhan sebagaimana yang umum dikenal dalam masyarakat. Akan tetapi oleh karena kata

buruh telah diubah menjadi pekerja maka terasa lebih cocok untuk mengganti istilah perburuhan

menjadi kepekerjaan,  dengan mengunakan kata dasar “pekerja” yang ditambah dengan imbuhan

awalan “ke” akhiran”an”.8

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 3

memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

7 Joni Bambang “Hukum Ketenagakerjaan“, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 47-48.
8 Tulus Siambaton “Beberapa masalah pokok hukum kepekerjaan“, UNIVERSITAS HKBP

NOMMENSEN MEDAN, Hlm.1.



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.

Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan

uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima dalam bentuk barang.9

B. Pengusaha/Majikan

Istilah Majikan  ini lebih dikenal dahulunya pada zama kolonial ,namun istilah ini hingga

sekarang masih tetap terdengar, khususnya di perusahaan-perusahaan kecil dan perkebunan.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja dalam hubungan-hubungannya yang

lain masih tetap mempergunakan istilah tersebut walaupun disana sini masih terlihat ada

berbeda-beda di dalam menyebutkannya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan

menyebutkan: “ Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan

memberi upah untuk menjalankan suatu perusahaan”. Sedangkan dalam penjelasan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan menyebutkan :

“Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh “.10

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dikenal dalam istilah Pemberi kerja,

yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1

angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Dengan adanya istilah “

Perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ini

9 Joni Bambang.op cit., Hlm. 73.
10Tulus Siambaton, op cit., Hlm. 4.



tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan

mencakup “ibu rumah tangga” dalam istilah pemberi tenaga kerja sehingga pembantu rumah

tangga (PRT) yang dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan

Undang-undang ketenagakerjaan.11

C. Organisasi Pekerja dan Pengusaha

1. Organisasi serikat pekerja/serikat buruh

a. Pengertian serikat pekerja/serikat buruh

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat

pekerja/serikat buruh bahwa serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari,

oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentigan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Dari pengertian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa suatu serikat pekerja/serikat buruh

harus mengandung sifat-sifat antara lain:

1. Bebas, maksudnya bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konferederasi serikat pekerja/serikat buruh

tidak di bawah pengaruh dan tekanan dari pihak lain.

2. Terbuka bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan pekerja/buruh

tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin.

3. Mandiri bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi

ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.

11 Zaeni Asyhadie, “Hukum Kerja”, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 26.



4. Demokratis bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus,

memperjuangkan,  dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai

dengan prinsip demokrasi.

5. Bertanggung jawab bahwa hak dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kewajibannya

serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.

b. Asas ,Tujuan, dan Fungsi serikat pekerja/serikat buruh, Federasi serikat pekerja,/serikat

buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Sementara itu, tujuan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh,

dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh adalah memberikan perlindungan, pembelaan

hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan

keluarganya.

Fungsi serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 21

Tahun 2000) :

1) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan
industrial;

2) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai
dengan tingkatannya;

3) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya;

5) Sebagai perencana, pelaksana, dan penannggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikian saham
diperusahaan.12

2. Organisasi Perusahaan

12Ibid, Hlm. 22-23.



Dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, mengenai organisasi pengusaha

saat ini ditentukan sebagai berikut.

a. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota dan organisasi pengusaha;

b. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, mengenai bagaimana keterkaitannya dalam bidang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menentukan sama sekali. Oleh karena itu,

maka dalam membahas organisasi pengusaha ini perlu disimak organisasi pengusaha yang

ada di Indonesia. Ada dua organisasi pengusaha yang ada, yaitu:

1) KADIN

Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dibidang perekonomian,

dengan tujuan:

a) Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha di

Indonesia dibidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya

sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan ekonomi dan dunia

usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasar 33 Undang-Undang Dasar 1945;

b) Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan

yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan secara efektif

dalam pembangunan nasional.

KADIN adalah kependekan dari kamar dagang dan industri yang dibentuk oleh

pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 1973 dan yang beranggotakan

para pengusaha yang ada di Indonesia.

2) APINDO



Organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan

ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurut Lalu Husni,

tujuan APINDO dalam Pasal 7 anggaran dasarnya adalah:

a) Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan kepentingannya

didalam bidang sosial ekonomi;

b) Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan kerja dalam

lapangan hubungan industrial dan ketenagakerjaan;

c) Mengusahakan peningkatan produktifitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk

mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan materil

d) Menciptakan adanya kesatujuan pendapat dalam melaksanakan dengan kebijaksanaan

pemerintah.13

D. Pemerintah/penguasa

Campur tangan negara pemerintah (pengusaha) dalam hukum ketenagakerjaan/perburuhan

dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan/perburuhan yang adilm karena jika

hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi  diserahkan

sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan

ketenagakerjaan/perburuhan akan sulit dicapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin

menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan

perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Selanjutnya urusan-urusan Ketenagakerjaan berada dibawah Departemen Tenaga Kerja

dengan salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya akan melindungi buruh secara

yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam pelaksanaanya tidak diawasi oleh seorang ahli

13Ibid, Hlm. 28-30.



yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja/buruh pada waktu-waktu tertentu. Ada tiga tugas

pokok pengawas ketenagakerjaan adalah:14

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-
undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan, dan jika tidak, mengambil tindakan-tindakan
yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya;

2. Membantu baik pekerja/buruh maupun pengusaha dengan jalan memberi penjelasan-
penjelasan teknik dan nasihat yang mereka perlukan agar mereka memahami apakah yang
dimintakan peraturan dan bagaimanakah melaksanakannya;

3. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan
untuk penyusunan peraturan perundangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah.
Dengan demikian, pengawasan bukanlah sebagai alat perlindungan,melainkan suatu cara

untuk menjamin terlaksananya peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang

Pengawasan Ketenagakerjaan/Perburuhan (salah satu Undang-Undang yang tidak ikut dicabut

oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dilakukan oleh Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin

pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah

adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum

lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Subtansi

perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau

14 Ibid, Hlm. 42.



Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang ada, demikian halnya

dengan perusahaan, subtansinya tidak boleh bertentangan dengan KKB/PKB.

A.  Perjanjian Kerja

1. Pengertian perjanjian kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa

pengertian. Dalam Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja), mengikatkan

dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu

melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14

memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian antara pekerja/buruh

dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat –syarat kerja hak dan kewajiban

kedua belah pihak”.15

Imam Soepomo,  mengatakan seharusnya Pasal 1601a KUHPerdata berbunyi: Perjanjian

kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja

pada pihak lain, majikan, selama suatu waktu waktu tertentu dengan menerima upah dan

dimana pihak yang lain majikan, mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu,

buruh, dengan membayar upah.16

Soebekti, memberikan pengertian: Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang

pekerja dengan seorang majikan. Perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah

atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienturhouding)

15 Lalu Husni, op cit.,hlm, 54.
16 Abdussalam “Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)”, Restu Agung, Jakarta, 2003,  Hlm. 46.



yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan

perintah-perintah yang harus di taati oleh yang lain.17

Dengan demikian, jiika dilihat dari pengertian perjanjian kerja di atas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa perjanjian kerja adalah “Persetujuan para pihak, dimana pihak yang

satu (buruh) mengikatkan dirinya terhadap perusahaan/majikan untuk melakukan pekerjaan

dengan menerima upah”.

2. Unsur-unsur dalam dalam perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian kerja diatas sesuai dengan ketentuan Pasal

1 angka 4 Undang- Undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 maka dapat diuraikan

beberapa unsur dari perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

a. Adanya pekerjaan (arbeid);

Adanya pekerjaan (arbeid), yaitu pekerjaan bebas sesuai dengan kesepakatan antara

pekerja dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Adanya unsur perintah;

Adanya perintah, yaitu dibawah perintah (gezag ver hounding), didalam hubungan kerja

kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban

untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan

pekerja sebagai sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan .

Hubungan antara pekerja dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan

bawahan,  sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas dan

bawah).

c. Adanya upah tertentu/loan;

17Ibid., Hlm. 46.



Adanya upah (loan) tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan

oleh pekerja. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagi imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

d. Adanya waktu (tijd);

Adanya waktu (tijd), artinya  buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk

waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya. Waktu pekerja dalam satu minggu adalah

40 jam/minggu. Untuk 6 hari kerja perminggu seharinya bekerja 7 jam dalam 5 hari dan 5

jam dalam 1 hari. Adapun untuk 5 hari kerja perminggu bekerja selama 8 jam sehari.

Apabila kebutuhan proses produksi menghendaki adanya lembur, hanya diperbolehkan

lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu. Kenyataanya lembur yang terjadi

di dalam praktik melebihi batas maksimal tersebut. Selama bekerja, setiap 4 jam pekerja

bekerja, harus diberikan istirahat  selama setengah jam. Dalam satu minggu harus ada

istirahat minimal satu hari kerja. Dalam satu tahun pekerja harus diberikan istirahat 12

hari kerja/tahun. Apabila pekerja telah bekerja selama 6 tahun maka wajib diberikan

istirahat/vuti besar selama satu bulan dengan menerima upah penuh.18

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini

18 Asri Wijayanti “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”,Sinar Grafika, Jakarta, 2009Hlm. 36-37.



juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan yang menyebutkan

bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a) Kesepakatan kedua belah pihak;

b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bentuk dan Jenis-jenis Perjanjian Kerja

a. Bentuk perjanjian kerja

Bentuk dari perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa
indonesia dan tulisan latin serta harus memuat sekurang-kurangnya:
1) Nama, alamat perusahaan, dan alamat pekerja/buruh;
2) Nama,  jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3) Jabatan atau jenis pekerjaan;
4) Tempat pekerjaan;
5) Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.19

Sedangkan Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan, ada ketentuan bahwa pengusaha

wajib membuat surat pengangkatan yang sekurang-kurangnya memuat keterangan:

a) nama dan alamat pekerja/buruh;

b) tanggal mulai bekerja;

c) jenis pekerjaan;

d) besarnya upah.20

b. Jenis-jenis perjanjian kerja

19F.X. Djumialdji “Perjanjian Kerja Edisi Revisi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 21.
20Ibid, Hlm. 22.



Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ditentukan ada

beberapa jenis perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja waktu tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam kurung waktu tertentu atau untuk

pekerjaan tertentu yang bersifat sementara (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut Kepmen 100/2004). Jadi, perjanjian

kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah ditetapkan suatu jangka

waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan

pengusaha.21

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjanya akan selesai dalam waktu tertentu,

dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;

b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk

baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan.

d) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.22

21 Andrian Sute  “Hukum Ketenagakerjaan”,Sinar Grafika, 2009, Hlm. 48.
22Joni Bambang, op cit, hlm. 113.



2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu

Perjanjian untuk waktu tidak tertentu adalah suatu jenis perjanjian kerja yang umum

dijumpai dalam suatu perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya.

Dengan demikian, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus, sampai:

a) Pihak pekerja/buruh memasuki usia pensiun (55 tahun);

b) Pihak pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan;

c) Pekerja/buruh meninggal dunia;

d) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja/buruh telah melakukan tindak

pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan.

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis dan lisan.

Dalam hal perjanjian jenis ini dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat

pengangkatan bagi pekerja/buruh. Surat pengangkatan dimaksud sekurang-kurangnya

memuat tentang:

a. Nama dan alamat pekerja/buruh;

b. Tanggal mulai bekerja;

c. Jenis pekerjaan; dan

d. Besarnya upah.23

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja

Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak  dasar pekerja. Pengusaha

atau siapa pun yang melanggar hak-hak dasar pekerja dapat dijatuhkan sanksi mulai dari sanksi

ringan seperti teguran, peringatan, pencabutan usaha sampai pada tingkat pelanggaran yang

dapat digolongkan sebagai kejahatan sehingga dapat dikenakan sanksi kurungan atau pidana.

A. Hak dan Kewajiban Pekerja

23 Zaeni Asyhadie, op cit, hlm. 62.



1 Hak- hak dasar pekerja tersebut antara lain menyangkut:

a) Hak untuk mendapatkan upah;

Pasal-pasal yang mengatur tentang kebijakan pengupahan dalam Undang-undang

ketenagakerjaan vukup banyak mulai dari Pasal 88 s/d 98. Ketentuan-ketentuan soal

pengupahan tersebut kemudian diatur secara terinci dalam Keputusan Menteri Tenaga

Kerja yaitu KEPMEN No. IV/2004.

Upah adalah 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 perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

b) Perlindungan jam kerja

Jam kerja bagi para pekerja/buruh juga sudah diatur dalam UUKK. Setiap pengusaha

wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yaitu jumlah jam kerja normal untuk selama

1 minggu sebanyak: 40 jam dengan perincian sebagai berikut:

1) Apabila perusahaan berlakukan kerja 6 hari dalam 1 minggu maka jumlah jam kerja 1

hari = 7 jam dan hari sabtu 5 jam kerja.

2) Apabila perusahaan berlakukan jam kerja 5 hari dalam 1 minggu maka jam kerja 1

hari jumlahnya = 8 jam dan hari sabtu libur.

c) Hak pekerja untuk mendapatkan THR

Seperti tunjang hari raya keagamaan adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengusaha

kepada setiap pekerjanya. Dasarnya adalah karena sebagian masyarakat indonesia adalah

masyarakat beragama. Kewajiban pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya



kepada setiap pekerja/buruh merupakan wujud dari upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk menciptakan ketenangan usaha. Pengaturan

mengenai THR ini secara rinci terdapat pengaturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.

104/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

d) Hak Cuti

Cuti adalah istirahat tahunan yang harus diambil oleh pekerja setelah bekerja selama 12

bulan berturut-turut. Kebijakan pemberian cuti kepada pekerja dituangkan dalam UUKK

pasal 79 yaitu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.24

2 Kewajiban  Pihak Pekerja/Buruh/karyawan dalam perjanjian kerja

Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewaiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603,

1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada intinya adalah sebagi berikut:

a) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan;

Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri,

meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diperwakilkan. Untuk itu lah mengingat

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan

keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja

meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).

b) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan pentunjuk majikan/pengusaha;

Dalam hal melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati pentunjuk yang diberikan oleh

pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaik-baiknya dituangkan dalam

peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.

c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda;

24 Editus Adisu & Libertus Jehani “Hak-Hak Pekerja Perempuan”, Jakarta, VisiMedia, 2006, Hlm. 5-22.



Jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena

kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti-rugi

dan denda.

B. Hak dan Kewajiban Pengusaha

1 Hak Pengusaha

a) Berhak atas sepenuhnya atas hasil kerja pekerja;

b) Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termaksuk pemberian sanksi;

c) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

2 Kewajiban Pengusaha

a) Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama pengusaha adalah

membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga

telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari

campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar

oleh pengusaha yang dikenal dengan nama upah minimum, maupun pengaturan upah

dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Perlindungan Upah. Campur tangan

pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan

sampai besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlampau rendah sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara resmi menimum sekalipun.

b) Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk

memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat  ini

penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan kerja pekerja melakukan pekerjaan.

Dengan demikian deiharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya

12 hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah



bekerja terus menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003).

c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib mengurus

perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan (Pasal

1602x KUHPerdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak

hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan, tetapi juga bagi

pekerja yang tidak bertempat tinggal dirumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja

yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui Perlindungan Jamsostek

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.25

B. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1. Pengertian PHK

Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau sering

disingkat dengan kata PHK. Keputusan PHK ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan

masa depan para pekerja yang mengalaminya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berkahirnya hak dan

kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri,

pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. 26

Pengusaha,pekerja/buruh, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala jenis upaya harus

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Segala upaya, berarti bahwa

kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan

hubungan kerja, antara lain, pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja,

dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh. Jadi pemutusan hubungan kerja adalah

25 Lalu Husni, op.cit., Hlm. 61-64.
26 Joni Bambang, op,cit., Hlm. 229.



merupakan tindakan terakhir, bila segala upaya pencegahan telah gagal, baru pemutusan

hubungan kerja boleh dilakukan.

Pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam bab XII, dari pasal 150 sampai dengan Pasal

172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada:

a. Badan usaha  yang berbadan hukum;
b. Badan usaha tidak berbadan hukum;
c. Milik perseorangan;
d. Milik persekutuan;
e. Milik badan hukum;
f. Milik Swasta;
g. Milik negara;
h. Usaha-usaha sosial;
i. Usaha-usaha lain.27

Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran pelanggaran

terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan

tetapi, sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali

berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak, bergantung pada jenis

pelanggaran, dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP3 secara

langsung atau langsung memecat. Hal ini di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan

masing-masing. Setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda.Selain karena

kesalahan pekerja, pemecatan dapat pula dilakukan karena kesalahan alasan lain. Misalnya

apabila perusahaan memutuskan  melakukan efisiensi  penggabungan atau peleburan, dalam

keadaan merugi/pailit. PHK akan terjadi karena keadaan di luar kuasa perusahaan.28

2. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Secara yuridis dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dikenal beberapa jenis pemutusan

hubungan kerja (PHK) yaitu sebagai berikut:

27 Hardijan Rusli “Hukum Ketenagakerjaan 2003”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 179.
28Joni Bambang, op.cit , hlm. 229-300.



a. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha merupakan jenis pemutusan hubungan kerja yang

sering kali terjadi Hal ini disebabkan:

1) Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah

pekerja/buruh;

2) Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang

tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama

(kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat).

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan

pekerja/buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 51 ayat (1) ditentukan

bahwa “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

Dalam hal segala upaya tersebut di atas telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja

tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh

yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. Perundigan harus

dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan:

1) Tingkat loyalitas pekerja/buruh kepada perusahaan;

2) Masa kerja;

3) Jumlah tanggungan pekerja/buruh yang akan diputuskan hubungan kerjanya.

Dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetepan dari lembaga



penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

diganti menjadi pengadilan Hubungan industrial Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1964.29

b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah oleh pengadilan hubungan

industrial, tetapi oleh pengadilan negeri. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan

berat diantaranya:

1) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
2) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
3) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dilingkungan kerja;
4) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
5) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di

lingkungan kerja;
6) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan;
7) Dengan ceroboh atau sengaja merusak membiarkan  dalam keadaan bahaya milik perusahaan

yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
8) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan

bahaya di tempat kerja;
9) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali

untuk kepentingan negara;
10) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara lima

tahun  atau lebih.
Kesalahan berat di atas harus didukung dengan bukti antara lain:
1) Pekerja/buruh tertangkap tangan
2) Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
3) Ada bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di

perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.30

c. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

Pemutusan hubungan kerja demi hukum dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:
1) Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang
penggantian hak. Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan perusahaan

29Zaeni Asyhadie “Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja”, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 180.

30Ibid., Hlm. 186.



secara langsung, selain menerima uang penggantian hak juga diberikan uang pisah yang
besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat:
a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya tiga

puluh hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri;
b) Tidak terikat dalam ikata dinas;
c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

2) Perubahan status, penggabunganm peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan
dan pekera/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Dengan demikian berhak
atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai dengan yang telah diuraikan di atas.
Sebaliknya, jika karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan
pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaanya, maka pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar dua kali dari yang diuraikan diatas.

3) Perusahaan tutup
4) Karena rasionalisasi
5) Perusahaan pailit
6) Pekerja/buruh meninggal dunia
7) Pemutusan hubungan kerja pensiun
8) Pekerja/buruh mangkir (tidak masuk kerja)
9) Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh.31

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindari, maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang

pengharganan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (Pasal 156

ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Ketentuan Pasal 156 ayat 1 ini merupakan

ketentuan umum atas pemutusan hubungan kerja, hal ini berarti bahwa setiap pemutusan

hubungan kerja maka pengusaha wajib memberikan uang pensangon, uang penghargaan

masa kerja, dan uang penggantian hak yang sesuai  dengan ketentuan peraturan, kecuali

Undang-undang lain.

3. Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK)

Adapun prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak pengusaha adalah sebagai

berikut:

a. Wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja dengan pekerja,

maksud pemutusan hubungan kerja tersebut.

31Ibid., Hlm. 190-194.



b. Bila perundingan gagal atau tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; permohonan penetapan pemutusan hubungan

kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

dengan disertai alasan yang menjadi dasarnya.

c. Permohonan penetapan dapat diterima bila telah dirundingkan terlebih dahulu dan

perundingan itu gagal. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan adalah batal demi hukum

dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang bersangkutan serta membayar seluruh

upah dan hak yang seharusnya diterima, serta selama putusan belum ditetapkan, maka baik

pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya (Pasal 155 ayat 2

dan 3; Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).32

Pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses pemutusan

hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima

pekerja (Pasal 155 ayat 3 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003).

Pemutusan hubungan kerja tidak memerlukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (3) dalam keadaan seperti berikut ini (pasal 154 Undang-Undang No.13 Tahun
2003).
a. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, sepanjang telah disyaratkan secara tertulis

sebelumnya.
b. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan tampa ada

indikasi adanya tekanan / itimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai
dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali.

c. Pekerja mencapai usia pensiun dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

d. Pekerja meninggal dunia.
Alasan yang diperbolehkan untuk menjadi dasar pemutusan hubungan kerja adalah:

a. Karena pekerja melakukan berat;
b. Karena pekerja ditahan pihak berwajib;
c. Karena pekerja telah diberikan surat peringatan ketiga;
d. Karena perubahan status perusahaan;
e. Karena perusahaan tutup;

32 Hardijan Rusli , op.cit., Hlm. 180.



f. Karena perusahaan pailit;
g. Karena pekerja meninggal dunia;
h. Karena pensiun;
i. Karena mangkir;
j. Karena pengusaha melakukan perbuatan yang tidak patut;
k. Karena kemauan sendiri;
l. Karena sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja.33

4. Hak-Hak Buruh Yang di PHK

Dari aturan-aturan hukum diatas, menimbulkan adanya adanya hak-hak buruh yang berkaitan

dengan PHK. Hak-hak buruh itu meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (uang

jasa), uang ganti rugi perumahan dan pengobatan, serta uang pisah.

Berkaitan dengan hal di atas, bersarnya uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat
(2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkann paling sedikit sebagai berikut:34

a. Masa kerja kurang dari satu tahun, 1 bulan upah;
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4  tahun,4 bulan upah;
e. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
g. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
h. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
i. Masa kerja 8 tahun  lebih, 9 bulan upah;

Besarnya uang penghargaan masa kerja  berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai berikut:
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003,
ganti kerugian meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja

buruh itu diterima bekerja,
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon

atau uang uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

33Ibid., Hlm. 183.
34 Asri Wijayanti, op cit, Hlm 172-173.



d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau pkb.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah kasus putusan MA NO. 42

K/PDT.SUS-PHI/2014 dan pada masalah yang akan diteliti penulis yaitu Bagaimana penerapan

hukum yang diterapkan Oleh Hakim Agung dalam mempertimbangkan Hak Pekerja menurut

Pasal 156 Undang-Undang ketenagakerjaan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang

dilakukan oleh Perusahaan PT. GUNUNG SLAMAT dan Bagaimana perlindungan hukum

terhadap hak pekerja yang di PHK  secara sepihak oleh perusahaan PT. GUNUNG SLAMAT

Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data yang baik dan layak dalam penulisan ini.

B. Sumber Data /Jenis Data



Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber Data (Secondary Data)

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka

melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan

karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan 3 (tiga)

macam bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan hukum primer  yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dari:

1) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial;

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya

Keagamaan;

6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman.

8) Putusan Makamah Agung NO. 42 K/PDT.SUS-PHI/2014.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari masyarakat

melainkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

laporan-laporan dan buku harian, buku-buku ilmiah dan bahan hukum yang berupa

informasi-informasi lainnya.

c. Bahan hukum tersier yakni, memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.



C. Metode Pengumpulan Data

Adapun pungumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan

(Library Research) yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian menelaah,

mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah

yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku Ilmiah, serta yang berhubungan dengan

permasalan yang penulis teliti dan didukung dengan Putusan Makamah Agung NO. 42

K/PDT.SUS-PHI/2014.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis
normatif, analisis ini hanya menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam
ketenagakerjaan dan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada
untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis kedalam bentuk kalimat.


