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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tidaklah selalu stabil, 

dimana perusahaan akan mengalami berbagai masalah yang menyangkut 

tentang usahanya yang berupa pekerja, produksi, pemasaran dan lain 

sebagainya. 

Istilah pekerja menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

definisi yaitu orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan.1 

Sedangkan pekerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 

tahun 2000 menetapkan bahwa pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja 

dengan pengusaha dengan menerima upah. 

Dari keputusan menteri tersebut pekerja mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Tenaga Kerja  

1. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. 

2. Adanya suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa  

3. Tujuan melakukan pekerjaan 

b. Bekerja pada pengusaha 

Pekerja dalam melakukan kewajibannya haruslah mengikuti perintah 

maupun aturan dari pengusaha, demikian pula pengusaha juga harus 

mengikuti  harkat dan martabat dari pekerjaannya itu sehingga hubngan 

kerja dapat terjalin dengan baik. 

c. Adanya upah 

Upah diberikan kepada pekerja sebagai suatu kewajiban dari 

pengusaha yang telah melakukan kewajibannya. 

                                                 
 2W.M Noack, Simanjuntak, B. Pasaribu,Ibid, Hal. 1254 
3  Djumadi, 2002, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. , PT. Grafindo Persada Jakarta, Hal 36 
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Berdasar uraian singkat tersebut diatas maka tertariklah peneliti 

untuk mengadakan suatu pemnelitian dalam rangka penyusunan Skripsi 

dengan judul “Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasar 

Undang-undang Ketenagakerjaan  No. 13 Tahun 2003  Di PT Delta 

Merlin Dunia Textile Karanganyar. 

 

B. Pembatasan Masalah. 

Selanjutnya didalam membahas masalah ini peneliti membatasai hanya 

pada pokok permasalahannya “Praktek Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Berdasar Undang-undang Ketenagakerjaan N0. 13 tahun 2003 . 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang masalah dan 

pembatasan masalah, maka perlu kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan 

pokok-pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. 

Delta Merlin Dunia Textile karanganyar. 

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul didalam Praktek Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile 

Karanganyar dan bagaimana penyelesaianya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. 

Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul didalam praktek 

Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile 

Karanganyar dan mengetahui cara penyelesainnya. 
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2. Tujuan Subjektif 

 Peneliti dapat menambah wawasan mengenai hukum perdata 

tentang Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin 

Dunia Textile Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

masukan mengenai praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

realitas tehadap hambatan yang timbul didalam pemutusan hubungan 

kerja (PHK) serta upaya penyelesaiannya. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengusaha 

dalam mengambil kebijaksanaan khususnya dalam penyelesaian masalah 

tentang pemutusan hubungan kerja dimana pengusaha yang bijaksana 

harus mengedepankan aspek-aspek hukum dalam melaksanakan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis dilakukan 

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan masalah. 

Penelitian dikatakan Yuridis sosiologi, karena hendak mengungkap 

masalah aspek hukum dari suatu objek penelitian. Penelitian sosiologis 

bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. 
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2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

Deskriptif adalah penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti 

mungkain tentang gejala-gejala dari aktifitas, sifat-sifat dari benda dan 

hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejalanya. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Delta Merlin 

Dunia Tekstil Karanganyar. 

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk 

memperoleh penjelasan mengenai objek penelitian. Menurut Prof. 

Hilman Hadikusuma, termasuk sebagai data primer yaitu buku-buku 

atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan.  

b. Data Sekunder  

Merupakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, 

literatur-literatur lain dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan objek penelitian.  

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Pustaka  

Yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan 

perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan yang dilakukan  dalam penelitian ini adalah:  

- Observasi  

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan 

melakukan pencatatan secara sistematis.  

- Wawancara  

Yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang 

bersangkutan, yaitu staf bagian personalia PT. Delta Merlin Dunia 

Tekstil. 
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6. Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif 

ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian 

dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dicari pemecahannya dengan cara 

menganalisa dan pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan.  

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab pertama penulis akan membahas tentang: 

A. Latar belakang masalah. 

B. Pembatasan masalah. 

C. Perumusan Masalah. 

D. Tujuan Penelitian. 

B. Manfaat penelitian  

C. Metode Penelitian 

D. Sistematika penulisan  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua ini penulis akan membahas tentang: 

A. Pengertian Pekerja dan pengusaha 

B. Perjanjian Kerja 

C. Hubungan Kerja. 

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bagaimana Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

B. Hambatan-hanmbatan apa yang timbul didalam praktek Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dan bagaimana Penyelesaiannya. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

B.  Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pekerja dan Pengusaha 

1. Pengertian Pekerja 

Istilah pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai definisi yaitu orang yang bekerja pada pemerintah atau 

perusahaan.7

2. Pengertian Pengusaha 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menggunakan istilah pengusaha. Pengusaha adalah orang yang melakukan 

suatu usaha baik didalam bidang perdagangan, industri dan lain 

sebagainya.9

Sedangkan pengertian perusahaan ialah “ Setiap bentuk usaha yang 

memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari atau tidak ; Usaha-usaha 

sosial dan usaha-usaha lain yang tidak mempunyai pengurus dan 

memperkerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha 

sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-

lembaga sosial milik lembaga diplomatik” Pasal 1 angka 1 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor. Kep. 150/Men 2000.  

3. Hak, Kewajiban Pekerja dan Pengusaha 

Hak pengusaha adalah suatu yang harus diberikan kepada 

pengusaha sebagai konsekuensi adanya tenaga kerja yang bekerja padanya 

atau karena kedudukannya sebagai pengusaha. Adapun hak pengusaha 

tersurat didalam bagian keempat tentang kewajiban pekerja pasal 1630 

KUH. Perdata intinya ialah menerima hasil pekerjaan yang dijanjikan 

menurut kemampuan pekerja dengan sebaik-baiknya yang artinya :  

                                                 
7 Balai Pustaka, 2—1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, Hal 545. 
9 Ibid, Halaman 1254 
 

6 
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1. Pekerja wajib melakukan sendiri pekerjaannya tidak digantikan oleh 

orang ketiga selain dengan ijin pengusaha. 

2. Pekerja mentaati peraturan-peraturan tentang hal melakukan pekerjaan 

serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam 

perusahaan. 

3. Pekerja yang tertinggal pada si pengusaha harus bertingkah laku 

menurut tata tertib rumah tangga pengusaha. 

Kewajiban umum dari pengusaha sebagai akibat dari timbulnya 

hubungan kerja adalah membayar upah. Sedangkan kewajiban tambahan 

adalah memberikan surat keterangan kepada pekerja yang dengan karena 

kemauannya sendiri berhak berhenti bekerja diperusahaan itu. Demikian 

pula dapat dikatakan sebagai kewajiban pokok lainnya yaitu, mengatur 

pekerjaan, mengatur tempat kerja, mengadakan buku upah dan 

mengadakan buku pembayaran upah. 

Kewajiban dari penerima kerja yaitu pekerja pada umumnya 

tersimpul dalam hak pengusaha, seperti juga hak pekerja tersimpul dalam 

kewajiban pengusaha, dengan kata lain jika isi yang tertuang di dalam 

perjanjian kerja tersebut menunjukan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pekerja maka sebaliknya kewajiban tersebut bagi pihak 

pengusaha adalah haknya, dan begitu pula jika isi yang tertuang didalam 

perjanjian kerja tersebut menunjukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

pengusaha maka kewajiban tersebut merupakan hak-hak dari pekerja. 

4. Kewajiban- kewajiban dari Pekerja 

 Pekerja wajib melakukan pekerjaan  

 Tenaga Kerja Wajib Mentaati Peraturan dan petunjuk dari majkan 

 Pekerja Wajib Membayar Ganti Rugi dan Denda 

5. Kewajiban-kewajiban Pengusaha 

a. Kewajiban Untuk berbuat atau tidak berbuat Sesuatu 

b. Kewajiban memberikan istirahat / Cuti tahunan. 

c. Kewajiban mengurus Perawatan dan pengobatan 

d. Kewajiban Memberikan Surat Keterangan 



 8

e. Kewajiban untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita 

f. Kewajiban membayar upah. 

 
B. Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 
“Perjanjian Perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang 

satu, siburuh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, 
si majikan, untuk suatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima 
upah”. 

2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja 
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, 

untuk syahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 

3. Bentuk Perjanjian Kerja 
a. Secara Lisan. 

Yaitu perjanjian yang hanya dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha 
yang telah mencapai kesepakatan kerja dan syarat-syarat yang 
berkaitan dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan. 

b. Secara Tertulis 

Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha yang 

telah mencapai kesepakatan kerja dan syarat-syarat yang berkaitan 

dengan perjanjian kerja yang dilakukan dengan surat pengankatan 

secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

4. Macam-macam Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dapat dilihat dari segi waktu ada dua macam, yaitu: 

4.1. Perjanjian kerja waktu tertentu 

Perjanjian kerja waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian 

kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis dan berdasarkan pada jangka 

waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
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4.2.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

Perjanjian kerja waktu  tidak tertentu yaitu suatu perjanjian 

yang dibuat dalam bentuk tertulis dan berdasarkan pada waktu yang 

tidak tertentu dengan kata lain apabila antara pengusaha dan pekerja 

tercapai kesepakatan kerja dan pada akhirnya sampai pada 

penandatanganan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu maka 

pekerja ini dianggap sebagai pekerja yang bersifat tetap. 

 

C. Hubungan Kerja. 

1. Pengertian Hubungan Kerja 

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja 

dengan pengusaha. Hubungan ini terjadi setelah diadakan perjanjian oleh 

pekerja dengan pengusaha. Sedangkan perjanjian sendiri mempunyai 

pengertian yaitu didalam pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ayang berbunyi: 

“Perjanjian Adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 

2. Bentuk Hubungan Kerja Pancasila 

Bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha harus 

mempunyai kedudukan diatas kepentingan yang sama. Oleh karena itu 

keduanya harus saling menghormati dan saling menghargai sejalan dengan 

harkat dan martabat. Hubungan industrial pancasila adalah hubungan 

antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang di dasarkan atas 

nilai-nilai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang tumbuh dan 

berkembang diatas kepribadian bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

3. Mulai Dan Berakhirnya Hubungan Kerja 

a. Mulai/timbulnya Hubungan Kerja 

Hubungan kerja terjadi bila ada sepakat antara seseorang pencari kerja 

(yang telah diterima bekerja) dengan pengusaha/majikan. 
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b. Berakhirnya Hubungan Kerja 

Menurut Djumadi mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam 

kesepakatan tertentu terdapat dua kemungkinan: 

1. Demi Hukum yaitu berakhirnya waktu atau objek yang 

diperjanjikan atau disepakati telah lampau. 

2. Tenaga kerja meninggal dunia dengan pengecualian jika yang 

meninggal dunia pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk 

waktu tertentu tidak berakhir, bahwa suatu kesepakatan kerja untuk 

waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh pailit.24 

 

D. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Menurut Keputusan Menteri Pekerja Nomor 150 tahun 2000 yang 

menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan 

pekerja berdasarkan ijin panitia daerah atau panitia pusat. 

2. Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi sebagai berikut: 

a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha  

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja. 

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi hukum 

d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengadilan 

3. Hak-hak yang diperoleh akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). 

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah mendapat ijin dari Panitia 

Daerah atau Panitia Pusat ditetapkan bahwa pengusaha mempunyai 

kewajiban untuk memberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan 

                                                 
24 Djumadi, Op. Cit, Hal 55. 
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berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian 

lain-lainnya. 

4. Peraturan-peraturan yang berlaku Dalam kaitannya dengan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka ada 

peraturan peraturan yang berlaku dan mengatur tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK), yaitu: 

1. Pasal 1602 e sampai dengan pasal 1603 w Buku III KUH Perdata. 

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. 

3. Undang-undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) diperusahaan swasta. 

4. Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan 

diperusahaan. 

5. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

6. Peraturan pelaksanaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 

150/MEN/2000 tentang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian). 

5. Perselisihan perburuhan/Perselisihan hubungan Industrial  

5.1. Dasar Hukum Perselisihan Perburuhan Industrial. 

Dasar hukum dalam perselisihan perburuhan/industrial adalah: 

a. Perselisihan perburuhan perseorangan yaitu tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha yang diatur dalam 

Undang-undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) diperusahaan swasta beserta peraturan 

pelaksanaannya (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 

150/MEN/2000 tentang tata cara Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja dan ganti kerugian) 

b. Perselisihan perburuhan kolektif yaitu perselisihan antara 

pengusaha/majikan dengan serikat pekerja/buruh yang diatur 
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dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang perselisihan 

perburuhan/ industrial yang berhubungan dengan hubungan kerja 

dan syarat-syarat kerja. 

5.2. Pengertian Perselisihan Perburuhan /industrial. 

Perselisihan perburuhan menurut perumusan Undang-undang 

No.22 tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan adalah 

pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan 

serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak 

adanya penyesuaian paham mengenai hubungan kerja, Syarat-syarat 

dan atau keadaan perburuhan. 

5.3. Bentuk perselisihan Perburuhan/hubungan Industrial 

a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah 

satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak 

memenuhi isi perjanjian atau peraturan majikan menyalahi 

ketentuan hukum. 

b. Perselisihan kepentingan adalah mengenai usaha mengadakan 

perubahan dalam syarat-syarat perburuhan yang oleh organisasi 

buruh ditentukan kepada pihak pengusaha, dengan kata lain 

pertentangan berhubungan dengan tidak adanya persesuaian 

paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan 

perburuhan.26 

5.4. Badan Yang Berwenang Menangani Perselisihan Perburuhan. 

a. Perselisihan hak 

Didalam penyelesaian perburuhan maka perselisihan hak 

dapat diajukan kepada: 

1. Pengadilan Negeri, dalam hal ini dapat diajukan oleh 

pengusaha/majikan, pekerja/buruh maupun serikat 

pekerja/buruh dengan saksi perdata. 

                                                 
26  Imam Soepomo, Op. Cit, Hal. 132-133 
27 Hartono Widodo dan Judiantoro, 1989, Segi Hkum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, 

Intermasa, Jakarta, Hal. 26. 
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2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan/industrial yang 

selanjutnya disebut P.4, hal ini diajukan oleh 

pengusaha/majikan atau perkumpulan pengusaha maupun 

serikat buruh dengan sanksi perdata dan atau pidana berupa 

kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 

Rp. 10.000,00 (pasal 26 Undang-undang No. 22 tahun 1957). 

b. Perselisihan Kepentingan 

Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada 

panitia penyelesaian perselisihan perburuhan dan tidak dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri karena tidak ada dasar hukumnya, 

dimana panitia penyelesaian perselisihan perburuhan selain 

memutuskan berdasar hukum.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mengungkap Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasar 

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Di PT. Delta 

Merlin Dunia Textile Karanganyar. 

1. Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdiri yang 

terjadi di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) Yaitu : 

1.1.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memerlukan ijin dari Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memerlukan ijin dari 

Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau panitia Perselihan 

Perburuhan Pusat (P4P) Yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

yang dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena pekerja 

melakukan kesalahan berat. 

Kesalahan berat yang dimaksudkan adalah tindakan dari 

pekerja yang sifatnya cenderung dapat dikategorikan tindakan 

kriminal. Sesuai dengan Keputusan Menteri RI No. 

150/MEN/2000.  

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pengusaha melakukan 

kesalahan berat. 

Pekerja dapat mrngajukan permohonan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industri, jika pengusaha melakukan perbuatan sebagai 

berikut: 
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1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. 

2. Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang 

kesuailaan. 

3. Tiga kali berturut-turut atu lebih tidak membayar upah tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. 

4. Melalaikan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. 

5. Tidak memberikan pekerjaan secukupnya kepada pekerja yang 

upahnya berdasarkan hasil pekerjaan. 

6. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar 

yang diperjanjikan. 

7. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, 

keselamatan, kesehatan, kesusilaan pekerja sedangkan 

pekerjaan tersebut tidak diketahui pada waktu perjanjian kerja 

dibuat. 

1.2.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak memerlukan Ijin Panitia 

Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau  Panitia Perselisihan 

Perburuhan Pusat (P4P). 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak memerlukan ijin 

dari Panitia Penyelesaian Perburuhan daerah (P4D) atau panitia 

Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) yaitu Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang terjadi karena pekerja 

dalam masa percobaan 

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pekerja melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. 

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja mengundurkan 

diri 

d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi karena pekerja 

meninggal dunia. 
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B. Hambatan-hambatan yang timbul di dalam Praktek Pemutusan 

Hubungan  Kerja (PHK) dan upaya penyelesaiannya 

Adapun hambatan-hambatan yang timbul didalam Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dan upaya penyelesaiannya meliputi: 

1. Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdapat di PT. Delta 

Merlin Dunia Textile karanganyar dapat terjadi karena pekerja melakukan 

pelanggaran terhadap perturan perusahaan. 

2. Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena alasan 

pekerja mengundurkan diri. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Delta Merlin Dunia 
Textile Karanganyar, secara keseluruhan tanpa minta ijin dari Panitia 
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Hal ini dikarenakan dalam Praktek 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan tersebut terjadi karena 
alasan-alasan sebagai berikut: 
a. Pekerja dalam masa percobaan. 
b. Pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di 

perusahaan. 
c. Pekerja mengajukan pengunduran diri. 
d. Pekerja meninggal dunia. 

Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang perlu minta ijin 
dari Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia 
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) adalah Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) yang dikarenakan pekerja atau pengusaha melakukan kesalahan 
berat. 

Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan 
kesalahan ringan maka pekerja akan memperoleh hak-haknya berupa uang 
pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi sesuai dengan masa 
kerjanya serta santunan baik Astek maupun santunan dana sosial. 

2. Berbagai masalah dan hambatan yang timbul didalam Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) yang terdapat didalam Praktek Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar, 
selalu diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan 
dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menggunakan 
dasar pada perturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). 
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3. Mengingat Undang-undang Ketenagakerjaan No 12 Tahun 1967 sekarang 
ini sudah tidak berlaku lagi  maka peneliti  masih Juga mendasarkan pada 
Undang-undang tersebut, maka dalam beberapa hal dari analisa peneliti 
harus disesuaikan dengan peraturan yang baru. 

 
B. Saran 

Sebelum Skripsi ini peneliti akhiri, terlebih dahulu peneliti ingin 
memberikan sedikit saran-saran dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 
kita semua untuk dijadikan bahan pikiran dari terselengarannya supremasi 
Hukum di Indonesia antara lain: 
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja merupakan awal dari 

segala pengakhiran, untuk itu semua pihak diharapkan agar jangan sampai 
ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. Delta Merlin Dunia Textile 
Karanganyar yang telah terjadi hendaknya dapat dijadikan suatu contoh 
pada perusahaan-perusahaan yang lain sebab Praktek Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) di PT Delta Merlin Dunia Textile Karanganyar, 
selain berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga 
terdapat kebijakan-kebijkan dari pengusaha yang mengedepankan aspek 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tentu menimbulkan suatu akibat baik 
pengusaha maupun pekerja, tapi yang paling merasakan dari akibat 
tersebut adalah pekerja, sebab pekerja yang mendapatkan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) akan mengalami masa-masa sulit yaitu memenuhi 
segala kebutuhan hidup dan keluarganya, memperoleh pekerjaan dengan 
segera dimana hal ini memerlukan biaya.  

4. Setiap Pekerja hendaknya diberikan perturan perusahaan sehingga didalam 
proses hubungan kerja tidak ada lagi pekerja yang melakukan pelanggaran 
terhadap peraturan tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk 
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan kata lain 
peraturan perusahaan harus disosialisasikan ke seluruh pekerja. 
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