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MOTTO 

 

 

 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi 

kesabaran (Q,S. Al’Ashr: 2-3) 
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ABSTRAKSI 

 
 PHK dilakukan oleh pengusaha karena keadaan perusahaan yang 
mengakibatkan PHK dapat terjadi karena sebab-sebab berikut:  perubahan metode 
kerja, dimana pekerja tidak dapat mengikutinya, perusahaan melakukan ganti 
usaha, sehingga pekerja tertentu tidak dibutuhkan lagi, perusahaan mengalami 
penciutan, perusahaan bangkrut sehingga usahanya ditutup, dan kesalahan 
pekerja.  
 Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemutusan hubungan kerja pada 
karyawan tetap yang dilakukan oleh perusahaan. (2) Untuk mengetahui macam-
macam konflik yang ditemui dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan 
tetap yang dilakukan oleh perusahaan. (3) Untuk mengetahui cara penyelesaian 
konflik dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan tetap yang dilakukan 
oleh perusahaan menurut Kepmen 150/Men/2000. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan 
pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif. Lokasi penelitian di wilayah PT Sari Warna, Boyolali. Subjek dalam 
penelitian ini, antara lain sebagai berikut: (a) Karyawan. (b) Ketua Buruh. (c) 
Pimpinan atau wakil dari perusahaan. Responden dalam penelitian ini adalah 
buruh, pimpinan atau wakil pimpinan PT Sari Warna, Boyolali. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik nonrandom purposive 
sampling.  
 Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya konflik dalam pemutusan hubungan kerja pada 
karyawan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu a) perubahan metode kerja, 
dimana pekerja tidak dapat mengikutinya; b) perusahaan melakukan ganti usaha, 
sehingga pekerja tertentu tidak dibutuhkan lagi; c) perusahaan mengalami 
penciutan; d) perusahaan bangkrut sehingga usahanya ditutup; e) kesalahan 
pekerja. (2) Macam-macam konflik yang ditemui dalam pemutusan hubungan 
kerja pada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. a) Inisiatif dari pengusaha, 
Pengusaha melakukan pengurangan tenaga kerja, pengusaha memberikan 
kebijakan yang merugikan karyawan, dan perusahaan mengalami kepailitan.  b)  
Inisiatif dari pekerja, Inisiatif dari pekerja antara lain, pekerja menuntut gaji lebih 
besar dan pengusaha tidak mampu, pekerja melakukan kesalahan besar yang 
merugikan perusahaan, pekerja membuka rahasia perusahaan ke orang lain.  (3) 
Cara penyelesaian konflik dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang 
dilakukan oleh perusahaan menurut Kepmen 150/Men/2000, (a) Konflik  
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kepada sekelompok 
karyawan secara bersamaan. Karyawan yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun 
minta pesangon kepada perusahaan. Di sisi lain perusahaan tidak memberikan 
uang pesangon. b) Pimpinan yang baru tidak memberi uang pesangon kepada 
Kepala Bagian Produksi. Pihak Kepala Bagian Produksi yang merasa sudah 
berjasa dan bekerja selama 4 tahun menuntut uang pesangon dari perusahaan. 
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