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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KERJA 

DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

(Studi di PT. Makmur Sejahtera Wisesa) 

 

 

Abstrak 

Masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap 

Hubungan Kerja dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap 

Pemutusan Hubungan Kerja dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (3) Bagaimana konsep ideal 

perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) PT. Makmur Sejahtera Wisesa. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan 

norma Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

digunakan dalam perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja pada PT. Makmur 

Sejahtera Wisesa; (2) Mendeskripsikan norma Peraturan Perusahaan (PP) dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang digunakan dalam perlindungan hukum 

terhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa; (3) 

Mendiskripsikan dan memperoleh gambaran konsep ideal tentang perlindungan 

hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Makmur 

Sejahtera Wisesa. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik, yang 

termasuk jenis penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan analitis (analiticah approach). Berdasarkan penelitian, diperoleh 

kesimpulan: (1) Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di 

PT. Makmur Sejahtera Wisesa memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja 

dalam Hubungan Kerja melalui sarana perlindungan hukum preventif, (2) Peraturan 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Makmur Sejahtera 

Wisesa memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) melalui sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 

(3) Konsep ideal perlindungan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja pada 

PT. Makmur Sejahtera Wisesa dapat diwujudkan melalui optimalisasi syarat kerja 

khususnya pada aspek penerimaan pekerja, aspek penilaian prestasi kerja dan 

integrasi kompensasi PHK terhadap pelindungan jaminan sosial. 

 

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum 
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Abstract 

 

Problems in this research: (1) How legal protection to Employment Relationship in 

Company Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) PT. Makmur 

Sejahtera Wisesa? (2) How is the legal protection against Termination of 

Employment in Company Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement 

(PKB) of PT. Makmur Sejahtera Wisesa? (3) How the ideal concept of legal 

protection against Employment Relations and Termination of Employment (PHK) 

PT. Makmur Sejahtera Wisesa. This study aims to: (1) Describe the norms of 

Corporate Regulations (PP) and Collective Work Agreement (PKB) used in legal 

protection of Employment Relations at PT. Makmur Sejahtera Wisesa; (2) Describe 

the norms of Company Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) 

used in legal protection against Termination of Employment at PT. Makmur Sejahtera 

Wisesa; (3) Describe and get an idea of the ideal concept of legal protection of 

Employment Relations and Termination of Employment at PT. Makmur Sejahtera 

Wisesa. This research is a descriptive analytic study, which belongs to a type of 

doctrinal research that is normative juridical. The approach used is the statutory 

approach and the analytical approach. Based on the research, it can be concluded that: 

(1) Company Regulation (PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) in PT. 

Makmur Sejahtera Wisesa provides legal protection to workers in the Employment 

Relationship through preventive law protection facilities, (2) Company Regulation 

(PP) and Collective Bargaining Agreement (PKB) in PT. Prosperous Prosperity 

Wisesa provides legal protection against workers in Termination of Employment 

(PHK) through the means of preventive and repressive law protection. (3) The ideal 

concept of protection of employment and termination of employment at PT. 

Prosperous Prosperity Wisesa can be realized through the optimization of work 

requirements especially on aspects of employee acceptance, aspects of performance 

appraisal and integration of compensation layoffs against social security protection. 

 

Keywords: Employment Relations, Termination of Employment, Legal Protection 
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1. PENDAHULUAN 

Kesejahteraan telah menjadi kata yang paling populer sebagai ukuran dari sebuah 

pola hubungan kerja yang dibangun antara pengusaha dan pekerja. Pada prinsipnya, 

kesejahteraan bukan hanya dimaknai menjadi hal yang harus diberikan kepada salah 

satu pihak saja, namun pengusaha maupun pekerja sama-sama memiliki hak untuk 

menjadi sejahtera. Pada konteks hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, harus 

memuat syarat – syarat kerja yang mendukung dalam tercapainya sebuah 

kesejahteraan. Melalui syarat kerja tersebut kemudian diatur menegenai hak dan 

kewajiban dari masing – masing pihak baik pekerja maupun pengusaha untuk 

menciptakan pola hubungan kerja dalam bingkai Hubungan Industrial yang harmonis. 

Pada pengertian yang lain, hubungan antara pengusaha dan pekerja disebut juga 

dengan relasi antara buruh dan majikan.
1
 Istilah tersebut dimaksudkan untuk lebih 

menitik beratkan terhadap hal yang berkaitan dengan hubungan kerja yang dibangun 

kedua belah pihak. Bukan itu saja, bahkan istilah relasi buruh dan majikan menjadi 

istilah yang mampu mengakomodir hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan 

pemberi kerja, sekaligus berkenaan dengan hak dan kewajiban keduanya baik di 

sektor formal maupun informal. 

Upaya penjaminan kesejahteraan pekerja dalam konteks hubungan industrial adalah 

dengan memberikan perlindungan secara utuh baik pada hubungan kerja, waktu kerja, 

pengupahan dan jaminan sosial. Meskipun peran dan tanggung jawab mengenai 

persoalan pemenuhan upah dan jaminan sosial dianggap bukan hanya kewajiban 

pengusaha, akan tetapi pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan 

komponen atau besaran minimum nilai upah layak serta pelaksanaan sistem jaminan 

sosial secara menyeluruh yang dapat diakses oleh pekerja.
2
 

Sejak masa kolonial belanda, keberadaan kaum pekerja/buruh pada posisi yang 

dirugikan. Pekerja/Buruh pribumi (dan orang pribumi pada umumnya) tidak diakui 

                                                           
1
 Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, Selly Rianawanti, 2003, Hubungan Perburuhan di Sektor 

Informal: Permasalahan dan Prospek, Bandung: AKATIGA, hal. 10 
2
 Indrasari Tjandraningsih, Rina Hereawati, 2009, Menuju Upah Layak: Survey Upah Buruh Tekstil 

dan Garmen di Indonesia, Bandung: AKATIGA, hal. 73 
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sebagai subjek hukum dalam hukum perdata kolonial. Tentu saja hal tersebut menjadi 

masalah, dengan tidak diakui sebagai subjek hukum secara perdata sama halnya 

dengan kehilangan hak untuk memperjuangkan kepentingan ketika terjadi 

arbeidconflict
3
 atau peselisihan antara buruh dan majikan. Pada masa itu, para buruh 

hanya dapat menggunakan hak mogok sebagai bentuk protes. Karenanya kebanyakan 

persoalan pemogokan terjadi pada perkebunan milik pemerintah kolonial belanda. 

Meskipun pemerintah kolonial belanda sadar terhadap gejolak yang terjadi, namun 

pemerintah belanda beranggapan bawa persoalan perburuhan harus diselesaikan oleh 

biro khusus perburuhan dengan cepat dan lebih irit sehingga tidak menggaggu proses 

produksi dan distribusi eksport.
4
  

Gerakan Pekerja/buruh barulah mendapat angin segar setelah Indonesia menjadi 

Negara anggota ILO dan meratifikasinya konvensi dasar ILO No. 98 Tahun 1949 

tentang Hak –Hak Dasar Berorganisasi dan Berunding Bersama melalui Undang – 

Undang No. 18 Tahun 1956. Ratifikasis konvensi tersebut telah menjamin 

pekerja/buruh untuk mendapat perlindungan dasar berorganisasi dan hak 

perlindungan buruh dari campur tangan pihak lain. Konvensi ILO No. 98 juga 

menjamin mengenai bentuk pendekatan secara bipartite dan tripatit serta 

perlindungan untuk masuk atau tidak masuk dalam serikat buruh dan menjamin 

perkembangan atau pembangunan mekanisme perundingan suka rela dalam 

mermuskan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).
5
 

Kasus PHK yang marak terjadi pada tahun 2012 – 2016 meski mengalami penurunan 

baik secara jumlah kasus PHK yang diajukan maupun jumlah tenaga kerja yang ter-

PHK, masih merupakan ancaman serius dari adanya perselisihan yang terjadi. 

Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan dari kemungkinan PHK yang 

terjadi, pelaksanaan hak berupa kepastian atas jenis perbuatan yang dapat 

mengakibatkan PHK atau Pesangon karena terkena PHK. Kebutuhan hidup 

                                                           
3
 Jafar Suryomenggolo, 2015, Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an, Yogyakarta: Pusat 

Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia Universitas Sanata Dharma dan Marjin Kiri, hal. 26 
4
 Ibid. 

5
 Laporan Penelitian SMERU, Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era 

Kebebasan Berserikat, Tahun 2002  
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mengharuskan manusia harus bekerja, dengan perspektif tersebut bayang – bayang 

PHK akan mengganggu produktivitas kerja. Seorang pekerja akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerjanya apabila terjamin dalam keamanan dan 

perlindungan dalam pekerjaan.
6
 Secara psikis PHK merupakan ancaman serius bagi 

para pekerja dalam melakukan pekerjaan. Signifikansi PHK juga dijadikan alasan 

pengusaha dalam persoalan yang dapat mendukung investasi, bahwa PHK dapat 

menyebabkan instabilitas daerah dan kewaranan sosial.
7
  

Melihat hubungan kerja, kedudukan pengusaha dan pekerja harus dimaknai 

seimbang. Pada level tertentu, seorang pengusaha berhak untuk menuntut pekerjaan 

sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Begitupun pekerja, seharusnya memiliki 

bargaining posisi yang setara dengan pengusaha untuk mendapatkan haknya. 

Perbedaaan kepentingan merupakan hal dasar yang mempengaruhi keharmonisan 

hubungan kerja. Persoalan upah misalnya, setiap pekerja memiliki harapan gaji. 

Pengusaha menginginkan besaran gaji adalah wajar, terjangkau dengan biaya 

prooduksi dan kompetitif di pasaran.
8
 Hal tersebut berbeda dengan pekerja yang 

menginginkan adanya gaji yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. 

Persoalan kepentingan antara pekerja dan pengusaha dapat direduksi dan dijembatani 

melalui mekanisme perundingan antara kedua belah pihak. Mekanisme perundingan 

untuk membuat aturan main bersama menjadi persoalan penting dalam 

menterjemahkan keinginan masing – masing pihak. Dalam hubungan industrial, 

mekanisme tersebut dapat berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan 

kesepakatan antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan serikat pekerja. 

Kebeadaan serikat pekerja menjadi penting dalam memperjuangkan hak para pekerja. 

Mekanisme Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara otomatis dapat diberlakukan 

secara universal terhadap para pekerja, baik dalam hal peraturan kerja maupun 

                                                           
6
 Panji Anoraga, S.E, M.M, 2014, Psikologi Kerja, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 57 

7
 Absori, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 

(No.2), hal.231 
8
 Saifuddin Bachrun, 2012, Desain Pengupahan untuk Hubungan Industrial dalam Praktik, Jakarta: 

PPM, Hal. XII 
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pemenuhan hak atas pekerja. Keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat 

menganulir kesepakatan personal pekerja dengan pengusaha dalam perjanjian kerja. 

Dalam paradigma berserikat dan berkumpul bersama, kemungkinan pemenuhan hak 

pekerja secara komunal dapat diperjuangkan. 

Berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pihak pengusaha juga memiliki 

hak untuk mengatur usaha atau urusan perusahaannya yang berkaitan dengan para 

pekerja. Peraturan Perusahaan (PP) merupakan kehendak original dari pengusaha 

untuk mengatur segala hal ihwal yang berkaitan dengan para pekerja. Meskipun 

demikian, Peraturan Perusahaan (PP) tidak dapat diberlakukan secara bersamaan 

dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebuah perusahaan biasanya akan 

memberlakukan salah satu dari keduanya, bagi perusahaan yang memberlakukan 

Peraturan Perusahaan (PP) biasanya dalam lingkup usaha kecil dengan minimal 10 

orang pekerja. Sedangkan sebuah perusahaan yang memberlakukan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) biasanya telah memiliki wakil untuk melakukan perundingan dengan 

pengusaha melaui serikat pekerja. 

Pada situasi tertentu, Perjanjian Kerja Bersama merupakan metamorfosa dari sebuah 

Peraturan Perusahaan (PP). Dengan kata lain, adanya Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) merupakan upaya bargaining dari para pekerja untuk melakukan penawaran 

terhadap pemenuhan haknya. Meskipun hal tersebut terjadi, pada kenyataannya 

situasi seperti ini jarang sekali terjadi.  Fenomena tersebut sekaligus mempertegas 

bahwa Peraturan Perusahaan (PP) adalah aturan yang memuat klausul “kepentingan” 

dari perusahaan atau pengusaha, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

merupakan upaya dari pekerja untuk melakukan penawaran demi “kepentingan” 

pekerja. Pasal 124 ayat  (2) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberikan keleluasaan kepada pekerja dan pengusaha untuk 

bermusyawarah membuat Perjanjijan Kerja Bersama (PKB) asal tidak bertentangan 

dengan undang – undang. Maknanya, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

dibuat boleh lebih baik dari undang – undang. 
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Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas, 

dirumuskan beberapa permasalahan yag dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini    adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera 

Wisesa? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur 

Sejahtera Wisesa? 

3. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Makmur Sejahtera Wisesa? 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan norma Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap Hubungan 

Kerja pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa. 

2. Untuk mendeskripsikan norma Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang digunakan dalam perlindungan hukum terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa. 

3. Untuk Mendiskripsikan dan memperoleh gambaran konsep ideal tentang 

perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja 

pada PT. Makmur Sejahtera Wisesa. 

 

 

2. METODE 

 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data 

tentang objek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya.. Teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (library 

research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach).
9
 Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-

                                                           
9
Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal: 

310. 
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undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu akan 

digunakan pendekatan analitis (analiticah approach), maksud utama analisis terhadap 

bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang 

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus 

mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.
10

  
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. PERLINDUNGAN HUKUM HUBUNGAN KERJA 

3.1.1. Peraturan Perusahaan (PP) PT. Makmur Sejahtera Wisesa dalam 

Mengatur Hubungan Kerja 

 

Peraturan Perusahaan (PP) PT. Makmur Sejahtera Wisesa telah mengatur hubungan 

kerja antara pengusaha dan pekerja dalam beberapa klausul yang dianggap penting 

dan berhubungan dengan karakteristik serta kebutuhan perusahaan. Beberapa klausul 

mengenai hubungan kerja tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga) aspek yang diatur di 

dalamnya, yakni: aspek Perjanjian Kerja, Aspek Penerimaan Pekerja dan Aspek 

Penilaian Prestasi Kerja. Aspek yang termasuk dalam Bab hubungan kerja di dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) adalah aspek Perjanjian Kerja, sedangkan aspek 

penerimaan pekerja berada di dalam Bab mengenai Pekerja dan aspek penilaian 

prestasi kerja berada pada Bab Pengembangan Kemampuan Pekerja. Kedua aspek 

tersebut dilakukan pembahasan dalam Klausul hubungan kerja dikarenakan 2 (dua) 

aspek di luar hubungan kerja tersebut masuk ke dalam aspek hubungan kerja pada 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa. 

Pada aspek perjanjian kerja pada PP, ditemukan mengenai bentuk pejanjian kerja, PP 

membagi perjanjian menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pada PKWT diatur peluang yang 

lebih besar terhadap kenaikan status menjadi PKWTT, bukan perpanjangan maupun 

pembaharuan.  

Pada Klausul mengenai penerimaan pekerja tersebut terkesan sederhana dengan 

memperhatikan rencana kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, klausul mengenai 

penerimaan tenaga kerja tidak secara langsung berdampak pada perlindungan 

                                                           
10

Ibid. hal. 310. 
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pekerja/buruh. Meskipun demikian, penetapan klausul tersebut patut diduga 

berkenaan terhadap keterbukaan perusahaan dalam melakukan rektruitmen pekerja, 

atau sekedar penegasan terhadap pelaksanaan perencanaan tenaga kerja mikro di 

perusahaan. 

Aspek penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan kepada masing – masing 

pekerja. Penilaian tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan pekerjaan dari 

pekerja/buruh sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Melalui 

penilaian prestasi kerja yang dilakukan, maka perusahaan dapat mengontrol dan 

mengawasi produktivitas dari masing – masing pekerja/buruh. Klausul tersebut, 

meskipun berkenaan dengan prestasi namun tidak disertai dengan reward dan 

punishment di dalam pengaturannya. Dengan demikian, pengaturan mengenai 

penilaian prestasi kerja tersebut hanya berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan atau 

secara spesifik pelaksanaan kewajiban dari pekerja/buruh. 

3.1.2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa dalam 

Mengatur Hubungan Kerja 

Klausul mengenai hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. 

Makmur Sejahtera Wisesa mengatur beberapa aspek dalam menjelaskan aturan 

mengenai hubungan kerja. Beberapa aspek tersebut meliputi; Aspek Penerimaan 

Pekerja, Aspek Hubungan Kekeluargaan Pekerja, Aspek Penggolongan Pekerja, 

Aspek Masa Percobaan, Aspek Mutasi, Aspek Promosi dan Aspek Penilaian Prestasi 

Kerja. 

Aspek hubungan kerja yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP) tidak menjadi 

aspek hubungan kerja di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan kata lain, 

aspek hubungan kerja yang ada di daam (PKB) berbeda dengan aspek hubungan kerja 

yang ada di dalam (PP). Meskipun ada satu aspek yang sama, yakni aspek 

Penerimaan Pekerja sebagai aspek dalam hubugan kerja di dalam (PKB), akan tetapi 

di dalam (PP) aspek penerimaan pekerja masuk di dalam aspek yang menjelaskan 

tentang Pekerja. 



10 
 

Pada aspek penerimaan pekerja, dalam (PP) hanya menyebutkan bahwa penerimaan 

pekerja disesuaikan dengan rencana kebutuhan perusahaan. Namun dalam (PKB) 

Aspek penerimaan pekerja telah diubah dengan klausul “berdasarkan kebutuhan dan 

kepentingan perusahaan”, sehingga dasar penerimaan pekerja menuurut (PKB) 

bukan lagi hanya bedasarkan kebutuhan, namun juga karena kepentingan perusahaan 

meskipun dua hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam (PKB). Selain hal 

tersebut aspek penerimaan pekerja di dalam (PKB) lebih diatur secara rinci dibanding 

dengan pengaturan klausul penerimaan pekerja di dalam (PP).  

Pengaturan mengenai aspek penerimaan pekerja di dalam (PKB) menetapkan 

mengenai syarat kerja non diskriminasi yang memberikan kesempatan yang sama 

bagi setiap orang berdasarkan kemampuan dan kompetensi tanpa membedakan suku, 

agama, ras, antar golongan dan gender. Dalam penerimaan pekerja, selain syarat kerja 

tersebut juga terdapat pesyaratan mengenai batas umur minimal 18 tahun. Syarat 

tersebut berkenaan dengan kecakapan pekerja/buruh untuk secara personal mewakili 

dirinya sendiri dalam melakukan perikatan, dalam hal ini perjanjian kerja tanpa 

dibawah pengampuan pihak lain.
11

 Diketahui batas usia tersebut, ditentukan berbeda 

dengan batas usia dewasa yang ditentukan dalam KUHPerdata yakni 21 tahun atau 

telah kawin.
12

 Namun demikian, penetapan batas usia 18 tahun (sudah pernah kawin) 

menjadi batas usia dewasa berdasar UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan dikuatkan 

dengan Putusan Mahamah Agung No. 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976. 

Selain itu, batasan usia 18 tahun merupakan komitmen terhadap ratifikasi konvensi 

ILO 138 mengenai Penghapusan Pekerja Anak baik pada pekerjaan terburuk di sektor 

fomal, sektor informal dan eksploitasi hak – hak anak
13

. Syarat lain yang berkaitan 

dengan kesehatan jasmani dan rohani dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang 

dimungkinkan terjadi, sedang surat keterangan baik dari kepolisian merupakan upaya 

untuk menjamin adanya hubungan antar pekerja dengan pekerja atau pekerja dan 

manajemen menjadi harmonis. 
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Bentuk perjanjian kerja di dalam (PKB) dimungkinkan terjadi dalam bentuk 

perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Keduanya 

dilakukan dengan pembuatan perjanjian kerja, dalam hal ini meskipun tidak secara 

tegas diatur perjanjian kerja secara tertulis namun kalimat “dibuatkan” dapat pula 

diartikan dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian secara tertulis menjadi penting 

dalam rangka pembuktian yang sah bagi para pihak yang melakukan perjanjian, 

selain sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian yang oleh undang – undang harus jelas 

ditetapkan dalam bentuk tertentu.
14

 

Aspek Hubungan Kekeluargaan Pekerja, (PKB) mengatur mengenai bolehnya adanya 

hubungan kekeluargaan sesama pekerja, baik karena pernikahan maupun karena 

hubungan darah. Pada aspek ini terdapat pembatasan terhadap bolehnya hubungan 

kekeluargaan tersebut. (PKB) mengatur pada prinsipnya hubungan kekeluargaan 

tersebut tidak boleh menimbulkan adanya pertentangan kepentingan, berada pada 

departemen yang sama atau terhubung secara langsung baik secara fungsional 

maupun struktural. Sedangkan hubungan kekeluargaan karena pernikahan sesama 

pekerja/buruh hanya mengatur mengenai “perolehan benefit ganda”, sehingga 

benefit hanya akan diberikan pada satu pasangan perkerja yang memiliki level jabatan 

tertinggi. (PKB) juga menegaskan mengenai jenis pekerjaan yang termasuk dalam 

bagian Human Resources, Information Technology, Finance & Accounting, Quality 

Management System dan Procurement. 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga mengenal masa percobaan bagi pekerja baru. 

Masa percobaan tersebut hanya dilakukan kepada pekerja yang mengawali perjanjian 

untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. 

Pada masa percobaan tersebut, kedua belah pihak bebas untuk mengakhiri perjanjian 

kerja atau pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa syarat kecuali upah bulan 

berjalan. Kemudian bagi pekerja yang lulus masa percobaan akan diangkat langsung 

sebagai pekerja waktu tidak tertentu dengan masa kerja diawali dari masa percobaan. 

Klausul ini menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja, 
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bahwa para pihak bebas dalam menentukan jenis dan isi perikatan sebagai pancara 

dari kebebasan Hak Asasi Manusia.
15

 

Pada aspek penilaian prestasi kerja mekanisme yang diatur di dalam (PKB) 

tampaknya berbeda dengan penilaian prestasi kerja yang ada pada (PP). Penilaian 

prestasi kerja di dalam (PKB) tidak lagi bersifat demokratis dalam menentukan 

sasaran kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja pekerja/buruh. Penilaian pekerja 

dilakukan dalam waktu (1) satu tahun sekali yang dilakukan oleh atasan masing – 

masing pekerja/buruh. Atasan pekerja memiliki kewajiban untuk menetapkan sasaran 

kinerja dalam setahun yang jelas dan terukur, dengan tidak melibatkan pekerja/buruh 

dalam menentukan sasaran kinerja tersebut. Pendampingan dalam capaian sasaran 

kinerja tidak diatur dalam (PKB), namun hanya komunikasi hasil penilaian atasan 

terhadap sasaran kinerja pekerja/buruh. 

Sebagai konsekuensi atas penilaian prestasi kerja, (PKB) mengatur mengenai aspek 

mutasi dan aspek promosi. Pada aspek penilaian prestasi kerja, promosi merupakan 

salah satu hal yang ditentukan dengan capaian sasaran kinerja selain bonus/insentif, 

kenaikan jabatan atau program satu tingkat yang lebih tinggi dalam pengembangan 

karir pekerja. Aspek promosi tersebut tentu saja berlaku bagi pekerja/buruh yang 

mendapatkan nilai sasaran kinerja yang tinggi/baik.  

Kemudian secara tidak langsung aspek mutasi juga terhubung dalam aspek penilaian 

prestasi kerja. Mutasi di dalam (PKB) dianggap sebagai kewenangan dari 

“pengusaha” untuk memindahkan kerja pekerja di internal perusahaan dengan mutasi 

antar lokasi kerja, antar unit kerja, atau antar jabatan dengan syarat tidak mengurangi 

gaji pokok terakhir pekerja yang bersangkutan. Pertimbangan mutasi adalah 

mempertinggi hasil kerja dan meningkatkan pengembangan karir dengan 

memperhatikan/mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan bekerja, penyesuaian 

ini yang kemudian bisa dipahami bahwa mutasi merupakan punishment terhadap 

kecakapan seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target 

sasaran kinerja. Penilaian prestasi kerja didasarkan pada penilaian terhadap disiplin 
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kerja, kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif kerja, hubungan kerja dan nilai – nilai 

kerja yang dianut perusahaan. 

3.2. PERLINDUNGAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

(PHK) 

3.2.1. Peraturan Perusahaan (PP) PT. Makmur Sejahtera Wisesa dalam 

Mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Peraturan Perusahaan (PP) PT. Makmur Sejahtera Wisesa mengatur mengenai klausul 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja. Rumusan aturan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) 

Pasal yang terdapat pada Pasal 49 – Pasal 59 Peraturan Perusahaan (PP) PT. Makmur 

Sejahtera Wisesa. Apabila dilihat berdasarkan perumusannya, maka pengaturan 

mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Makmur Sejahtera Wisesa 

dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yakni: Aspek Ketentuan Umum dan Aspek Jenis 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Aspek Ketentuan Umum hanya mengatur kewajiban pekerja/buruh terhadap 

perusahaan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, diantaranya: Melakukan 

serah terima tugas dan tanggung jawabnya, Melunasi hutang-hutangnya kepada 

Perusahaan, Mengganti kerugian Perusahaan, jika ada dan dibuktikan oleh 

Perusahaan, Mengembalikan barang-barang milik Perusahaan yang digunakan atau 

berada dalam penguasaan Pekerja, Menandatangani dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk pengakhiran hubungan kerja. Ketentuan tersebut, terlihat lebih 

mengendepankan kepentingan pengusaha daripada pekerja sebagai pihak yang 

terkena PHK. Meskipun kepentingan antara pekerja dan pengusaha hars diberikan 

secara seimbang, akan tetapi pada persoalan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja 

semestinya lebih diperhatikan. 

Aspek jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam Peraturan Perusahaan 

dibedakan menjadi 10 (sepuluh) jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembagian 

jenis tersebut adalah: 
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a. Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Percobaan 

Peraturan Perusahaan (PP) menganut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

terjadi pada masa percobaan. PHK pada jenis ini hanya terjadi pada pekerja 

baru yang telah menandatangani perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Inisiatif 

pengakhiran hubungan kerja diberikan leluasa pada kedua belah pihak, baik 

perusahaan maupun pekerja. Pada masa percobaan ini, apabila benar terjadi 

PHK maka yang terjadi adalah PHK tanpa syarat. Perusahaan tidak diwajibkan 

untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 

pergantian hak kepada pekerja, kecuali hanya sekedar ongkos atau biaya 

pemulangan pekerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja. Konsekuensi 

pada Pemutusan Hubungan Kerja pada masa percobaan ini, bukan hanya 

sekedar pada kata sepakat atas perjanjian awal yang telah dilakukan. 

Pekerja/buruh meskipun sudah berkerja, sekalipun pada masa percobaan, dalam 

hal ini Van Dun menyampaikan bahwa konsekuensi dari perjanjian juga harus 

dilihat dari perbuatan – perbuatan yang sebelumnya atau yang 

mendahuluinya.
16

 

 

b. Pemutusan Hubungan Kerja karena Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu 

PHK yang terjadi karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu 

merupakan jenis PHK demi hukum. Hubungan kerja otomatis berakhir karena 

waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Dalam hal ini, perusahaan 

tidak wajib memberikan uang pesangon, pergantian hak atau penghargaan masa 

kerja. Dalam (PP) hanya mengatur mengenai penggantian biaya perjalanan 

untuk pemulangan pekerja. Apabila PHK terjadi sebelum habis jangka waktu 

yang disepakati, (PP) mengatur kepada para pihak untuk tunduk pada perjanjian 

kerja waktu tertentu dan peraturan perundangan yang berlaku. 
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c. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri 

Pengunduran diri secara pribadi dimasukkan dalam jenis PHK menurut (PP) ini, 

dengan mekanisme pengajuan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya hubungan 

kerja. Persyaratan lain adalah adanya kewajiban memiliki persetujuan atasan 

untuk pengajuan pengunduran diri. Berdasar klausul tersebut, dirasa sangat 

memberatkan karena pengunduran diri secara pribadi berasal dari inisiatif 

pribadi, jika dibatasi dengan kewajiban adanya persetujuan atasan maka sama 

halnya mengurangi hak kebebasan terhadap pengakhiran hubungan kerja.  

Selain hal tersebut, (PP) juga mengatur mengenai besaran uang pisah apabila 

pengakhiran hubungan kerja karena pengunduran diri, yakni bagi pekerja < 3 

tahun masa kerja tidak mendapat uang pisah, 3 -5 tahun masa kerja 1 x upah 

sebulan dan > 5 tahun masa kerja 2 x upah sebulan. Penghitungan terhadap 

uang pisah tersebut memang diatur di dalam (PP), akan tetapi pada bagian 

selanjutnya diatur bahwa pekerja/buruh yang sudah mendapatkan uang 

pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

maka tidak lagi berhak mendapatkan uang pisah. Sehingga uang pisah bukanlah 

hak wajib yang bisa didapatkan oleh pekerja/buruh yang hubungan kerjanya 

berakhir dengan cara pegunduran diri. 

 

d. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mencapai Usia Pensiun 

Pada jenis pengakhiran hubungan kerja karena pensiun ini, (PP) mengatur jelas 

terhadap usia yang dapat diakhiri hubungan kerjanya dalam usia 55 (lima puluh 

lima) tahun kecuali pada jabatan tertentu batas usia pensiun bisa ditentukan 

lain. Pengakhiran hubungan kerja karena usia pensiun (PP) hanya mengaturnya 

bahwa mekanisme pengakhiran hubungan kerja akan dilakukan secara hormat 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Perlindungan terhadap hak 

pasca pensiun tidak diatur secara tegas dalam (PP) ini, pengaturan lebih 

mengatur terhadap kewajiban pekerja/buruh terhadap perusahaan 6 (enam) 

bulan sebelum memasuki masa pensiun. 
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e. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kinerja 

Peraturan Perusahaan (PP) juga mengenal pengakhiran hubungan kerja oleh 

pengusaha terhadap pekerja yang memiliki penilaian prestasi kerja yang rendah 

(poor). Apabila pengakhiran hubungan kerja ini terjadi, (PP) mengatur 

mengenai pemenuhan hak pekerja yang dapat diberikan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan 

tetap memberikan hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja pada 

jenis PHK karena alasan Kinerja. 

 

f. Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Memperoleh Surat Peringatan Ketiga 

Sama halnya dengan pengakhiran hubungan kerja karena alasan kinerja, (PP) 

juga mengatur PHK oleh pengusaha karena pelanggaran pekerja dan sudah 

mendapatkan surat peringatan ketiga. Pengakhiran hubungan kerja pada jenis 

ini, maka perusahaan juga akan memberikan hak pekerja/buruh sesuai dengan 

peratuan perundang – undangan. 

 

g. Pemutusan Hubungan Kerja karena Sakit Berkepanjangan 

Pada jenis pengakhiran hubungan kerja karena saki berkepanjangan, ukuran 

“sakit berkepanjangan” adalah ketidakmampuan pekerja/buruh dalam 

melakukan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan berturut – turut. Dengan 

demikian, ketidakmampuan pekerja karena sakit dibawah waktu tersebut tidak 

boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. (PP) juga mengatur terhadap 

perlindungan hak pekerja yang mendapat pengakhiran hubungan kerja karena 

sakit berkepanjangan dengan pemenuhan uang pengakhiran hubungan kerja 

yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 

 

h. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia 

Apabila pekerja/buruh meningal dunia, maka hubungan kerja yang ada akan 

berakhir dengan sendirinya. Pengakhiran hubungan kerja pada jenis ini, (PP) 

mengatur perlindungan hak pekerja/buruh untuk diberikan hak sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada ahli warisnya. 
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i. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Penahanan oleh Pihak Berwajib 

Pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan karena pekerja/buruh ditahan atas 

suatu perkara pidana yang menghalanginya untuk bekerja selama 6 (enam) 

bulan. Selain hal tersebut, pengakhiran hubungan kerja juga dapat dilakukan 

apabila pekerja/buruh dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan telah 

melakukan perbuatan pidana. Pada pengakhiran hubungan kerja jenis ini, 

pengusaha akan memberikan hak pekerja/buruh sesuai degan peratuan 

perundangan yang berlaku. Pengaturan mengenai PHK karena Penahanan pihak 

berwajib tersebut memili kejelasan baik secara sebab maupun perlindungan. 

 

j. Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Khusus 

Pengakhiran hubungan kerja dapat terjadi karena alasan khusus yang diatur di 

dalam (PP). Alasan Khusus yang dimaksud dalam (PP) adalah klausul pada 

Pasal 48 Ayat (4) mengenai “keterlambatan datang dari waktu kerja yang telah 

ditentukan tanpa ijin atau alasan yang dapat diterima sebanyak 5 (lima) kali 

dalam sebulan dan telah mendapat teguran secara lisan”. Perlu diketahui, 

bahwa alasan khusus yang dimaksud di dalam (PP) merupakan jenis 

pelanggaran disiplin yang sanksinya adalah surat peringatan pertama. Dengan 

demikian, alasan khusus tersebut bukanlah sebuah pelanggaran sedang bahkan 

berat yang memang pantas untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kriteria 

mendesak pada alasan khusus tersebut juga dirasa kurang tepat, sehingga seolah 

terjadi inkonsistensi terhadap sanksi yang diberikan pada alasan khusus ini, 

apakah surat peringatan pertama atau langsung diakhiri hubungan kerjanya. 

Pengakhiran hubungan kerja pada alasan khusus ini apabila terjadi maka 

pekerja/buruh hanya berhak atas uang pisah sebesar 25% dari jumlah yang 

ditentukan oleh (PP). Selain itu, pekerja juga berhak atas uang peggantian hak 

dan hak – hak lain sesuai dengan peaturan perundangan yang berlaku. Dengan 

demikian, meski perlindungan hak terhadap PHK karena alasan khusus tersebut 

ada, namun mengenai alasan khusus (mendesak) yang ditentukan dirasa 

merugikan pekerja/buruh dalam mendapatkan jaminan untuk terus bekerja.  
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3.3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Makmur Sejahtera Wisesa dalam 

Mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
 

Pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) menjelaskan mengenai perhitungan kompensasi, jenis 

perbuatan yang dapat dikenakan PHK, Ketentuan mendapatkan pesangon karena 

PHK dan Jenis Pemutusan Hubungan kerja oleh pekerja dan karena meninggal 

dunia. Dalam persoalan ini, perlindungan pekerja/buruh dalam kemungkinan 

terjadinya PHK menjadi lebih jelas. Perlindungan tersebut bukan hanya pada 

kepastian atas perbuatan apa saja yang dapat di PHK, akan tetapi juga 

perlindungan terhadap hak atau kompensasi yang harus diterima setelah adanya 

PHK.  

Kompensasi yang digunakan dalam perlindungan hak terhadap pekerja yang 

terkena PHK dengan menggunakan perhitungan yang mengikuti peraturan 

perundang – undangan. Perlindungan tersebut tentu saja sudah dijaminkan oleh 

peraturan perundangan, dalam hal ini pengusaha dan pekerja tidak memiliki 

orientasi yang lain dalam pengaturan kompensasi selain daripada yang terdapat 

dalam peraturan perundang – undangan. Hal tersebut misalnya dapat diketahui 

dari pengaturan mengenai perhitungan uang pergantian hak, bahwa uang 

pegantian hak mengikuti aturan dan ketetuan di dalam peraturan perundang – 

undangan, namun pada hal yang lain (PKB) juga mengatur mengenai uang 

pergantian hak meliputi cuti istimewa yang telah timbul akan tetapi belum gugur. 

Begitupula penghitungan uang pisah telah jelas diatur di dalam (PKB) dengan 

pengaturan yang sama dengan uang pisah yang ada dalam (PP). Pengaturan yang 

lain mengenai uang pisah sebesar 25% diberikan kepada jenis pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang masuk dalam kategori alasan khusus (mendesak). 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga menetapkan bahwa pelanggaran terhadap 

perbuatan  , sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan berhak 

melakukan skorsing kepada pekerja/buruh dalam masa pemeriksaan sampai 

dikeluarkan keputusan oleh pengusaha. Skorsing yang dikenakan kepada 
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pekerja/buruh selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keputusan skorsing 

disampaikan dengan tembusan kepada pengurus Serikat Pekerja. Hal ini 

dimungkinkan peran pengurus serikat pekerja dalam melakukan perundingan 

dengan pengusaha untuk melakukan mekanisme yang lebih baik dari skorsing. 

Perlindungan hak dalam skorsing adalah dalam hal upah yang dibayarkan selama 

masa skorsing.. Pekerja/buruh masih diberikan kesempatan untuk kembali 

bekerja apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran, dan akan dilakukan 

pemutusan hubungan kerja apabila terbukti melakukan pelanggaran.  

Perlindungan hak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja diberikan 

oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang mendapatkan PHK dengan mengikut 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. (PKB) hanya mengatur mengenai 

alasan adanya pemutusan hubungan kerja sebagai pertimbangan dalam 

mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa 

kerja tersebut. Penetapan alasan terhadap pemutusan hubungan kerja yang masih 

mendapakan kompensasi tersebut adalah: 

(1) Pekerja mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; 

Pada ketentuan ini, maka batas waktu dapat dilakukannya PHK adalah 

ketidakmampuan bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan 

demikian pengusaha masih memungkinkan mempekerjakan pekerja yang 

cacat akibat kecelakaan kerja akan tetapi masih mampu untuk bekerja. 

(2) Mencapai usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun; 

(PKB) tidak menyebutkan mengenai aturan pengecualian umur pensiun 

dalam pekerjaan menyengkut fungsional tertentu, berbeda dengan (PP) yang 

menyebutkan pengaturan tersebut.  

(3) Pekerja meninggal dunia dan atau cacat tetap selamaya sehingga tidak 

memungkinkan meneruskan pekerjaan. 
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(4) Pengurangan atau pemberhentian operasi Perusahaan yang sewaktu-waktu 

tidak dapat diduga sebelumnya dan berdasarkan hal yang mendesak 

termasuk Perusahaan dinyatakan Force Majeure. 

(5) Karena alasan lain bila pengusaha menganggap seorang Pekerja dapat 

merugikan Perusahaan baik moril maupun materiil dalam batas-batas ringan 

dan berulang-ulang. 

Selain penentuan kompensasi terhadap alasan pemutusan hubungan kerja, (PKB) 

mengatur juga mengenai jenis alasan pemutusan hubungan kerja yang tidak 

mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa 

kerja. Alasan PHK tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Pekerja masih dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan; 

(2) Alasan PHK pada masa percobaan hanya diberikan kepada pekerja dengan 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dalam (PP) disebutkan dengan jenis 

PHK tanpa syarat. 

(3) Pekerja dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap yang pemutusan hubungan kerja 

tersebut efektif sejak tanggal putusan pengadilan tersebut atau Pekerja 

ditahan oleh aparat penegak hukum lebih dari 6 (enam) bulan; 

(4) Mengundurkan diri; 

(5) Pekerja dikualifikasi mengundurkan diri; 

(6) Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran sesuai 

pasal 44 ayat (1) huruf d yang termasuk alasan khusus (mendesak). 

Ketentuan Pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri dan meninggal 

dunia diatur tersendiri dalam (PKB). Ketentuan mengenai PHK karena 

pengunduran diri menekankan pada prosedur permohonan pengajuan 

pengunduran diri 1 (bulan) sebelum berakhirnya hubungan kerja. Selain hal 

tersebut, pengaturan mengenai PHK karena pengunduran diri terkait mengenai 

pemberian kompensasi berupa uang pisah. Pemberian kompensasi uang pisah 

pada dasarnya diberikan kepada pekerja/buruh yang mengunsdurkan diri, namun 
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(PKB) mengatur bahwa pemberian kompensasi tersebut akan gugur ketika 

pekerja/buruh telah mendapatkan uang pemutusan hubungan kerja sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan. 

Berbeda dengan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia, mengenai 

kompensasinya telah diatur di dalam PHK yang mendapatkan pesangon dan 

penghargaan masa kerja. Pada jenis PHK ini, (PKB) mengatur mengenai 

kompensasi tambahan yang didapatkan pekerja/buruh ketika mengakhiri 

hubungan kerja karena meninggal dunia, yakni dalam bentuk: 

(1) Upah penuh dalam bulan yang berjalan dan uang duka dari Perusahaan. 

(2) Santunan kematian dan bantuan penguburan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Klausul pengaturan ini, selain sebagai kompensasi tambahan, sekaligus 

sebagai dorongan kepada pihak pengusaha dalam mengikutsertakan 

pekerja/buruh dalam program- program jaminan sosial. 

(3) Apabila yang meninggal dunia adalah istri/suami, anak, orang tua, atau 

orang tua dari istri/suami Pekerja, maka Perusahaan memberikan bantuan 

yang besarnya diatur tersendiri dalam Kebijakan Perusahaan. 

 

3.4. KONSEP IDEAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HUBUNGAN 

DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

3.4.1. Konsep Ideal dalam Perlindungan Hukum terhadap Hubungan Kerja 

Norma yang terbentuk dalam mengatur hubungan kerja di dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama dapat menjadi acuan dalam 

pembentukan konsep perlindungan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum 

terhadap hubungan kerja. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan 

bentuk perlindungan terhadap hak asasi serta hak dan kewajiban yang melekat 

kepada subjek hukum karena adanya hubungan hukum. Dengan kata lain, 

perlindungan hukum diberikan kepada para pihak agar dapat menikmati semua 

hak – hak yang diberikan oleh hukum.
17

  Pemberian hak tersebut tentunya bukan 

hanya pada pengaturan jenis hak dan kewajiban yang diperoleh saja, akan tetapi 
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berkaitan pula dengan bagaimana hak atau kewajiban tersebut dapat dijamin 

untuk dilaksanakan. 

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam mengatur 

hubungan kerja dibangun atas beberapa aspek dalam pengaturannya, yakni: 

Aspek pertama; Aspek perjanjian kerja dalam hubungan kerja merupakan satu 

hal yang sangat esensial. Konsep perjanjian kerja merupakan landansan bagi 

hukum perburuhan dalam menentukan cakupan peraturan dalam hubungan kerja. 

hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 Undang – Undang Ketenagakerjaan bahwa 

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusahan dan 

pekerja/buruh. Karenanya, dalam konsep hubungan kerja harus memenuhi unsur 

pekerjaan, upah dan kewenangan/otoritas (perintah). Perjanjian kerja yang diatur 

dalam (PP) dan (PKB) dibagi menjadi 2 (dua)  bentuk, yakni Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Namun demikian, pengaturan mengenai bentuk perjanjian ini 

tidaklah sama. Pada Peraturan Perusahaan (PP) menyatakan perjanjian kerja 

waktu tertentu dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu tugas 

tertentu (Pasal 56 Ayat (2) UU No. 13 tahun 2003) yang secara rinci dijabarkan 

dalam Pasal 59 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003, yakni: 

(1) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

(2) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  

(3) pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

(4) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Peraturan Perusahaan (PP) terkesan lebih memfokuskan mengenai pengaturan 

perjanjian kerja dalam bentuk waktu tertentu. Dalam pengaturannya, (PP) 

memberikan peluang kepada pekerja dengan perjanjan kerja waktu tertentu yang 
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disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, memenuhi persyaratan sehingga 

ditetapkan secara tertulis pengangkatan status pekerja menjadi pekerja waktu 

tidak tertentu. Ketentuan ini, berbeda dengan bunyi Pasal 59 Ayat (3) UU No. 13 

tahun 2003, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dapat 

diperpanjang atau diperbaharui. Dengan demikian, ketentuan dalam (PP) 

mengenai pengangkatan status lebih melindungi hak pekerja/buruh dalam 

memperoleh peluang atas jaminan sebagai pekerja dengan perjanjian waktu tidak 

tertentu. 

Berbeda dengan (PP), bentuk perjanjian kerja dalam (PKB) difokuskan pada 

perjanjian waktu tidak tertentu yang mesyaratkan masa percobaan paling lama 3 

(tiga) bulan sesuai dengan Pasal 60 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003. Kendati 

demikian, pengaturan mengenai masa percobaan dalam (PKB) lebih menganut 

pengaturan masa percobaan di dalam KUHPerdata Pasal 1603l yang 

memperbolehkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa percobaan 

tersebut. Pada kondisi yang demikian, pekerja/buruh kedudukan hukumnya 

tidaklah pasti. Peluang buruh mendapat PHK pada masa percobaan sangatlah 

mungkin terjadi.
18

 Dalam hal ini, ketentuan (PP) mengenai PKWT lebih 

memperhatikan keadaan buruh dibandingkan dengan PKWTT yang diatur di 

dalam (PKB). Klausul PKWT pada (PP) meskipun tidak pasti menjadi PKWTT 

akan tetapi pelaksanaan PKWT dipersyarakan dalam (PP) dengan pembayaran 

upah sesuai upah minimum dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan. 

Namun klausul PKWTT yang diatur di dalam (PKB) memiliki kemungkinan 

berhenti di tengah jalan pada masa percobaan dan pekerja menjadi kehilangan 

pekerjaan, meskipun UU No. 13 tahun 2003 telah membolehkan akan adanya 

masa percobaan tersebut. 

Aspek yang Kedua; pengaturan mengenai aspek Penerimaan Pekerja sebagai 

bagian dari aspek yang terdapat dalam hubungan kerja di dalam (PKB). Aspek 

ini sebenarnya tidak terdapat dalam aspek hubungan kerja di dalam (PP), akan 

                                                           
18

 Agusmidah dkk, 2012, Bab – bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia, Denpasar: Pustaka 

Larasan, hal. 16 



24 
 

tetapi di dalam (PKB) aspek ini kembali dimunculkan dan mendapatkan konversi 

dari ketentuan awal di dalam (PP) yang termasuk aspek (pekerja). Aspek tersebut 

tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundangan, akan tetapi 

dibolehkannya para pihak mengaturnya dengan kesepakatan. Aspek tersebut 

menjadi penting bagi perusahaan guna menjamin pola rekruitmen pekerja/buruh 

yang memiliki kualifikasi baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam penetapan syarat 

– syarat penerimaan pekerja. 

Aspek Ketiga, merupakan aspek Penilaian Prestasi Kerja yang pada awalnya 

terdapat pada aspek Penilaian Pekerja yang diatur dalam (PP), kemudian kembali 

diatur di dalam (PKB) dalam aspek hubungan kerja. Penilaian prestasi kerja 

dikehendaki oleh perusahaan untuk melakukan kontrol terhadap pencapaian dan 

kualitas kerja. Melalui perbandingan norma yang terbentuk, diketahui bahwa 

penilaian prestasi kerja yang diatur di dalam (PP) tidak  detail seperti penilaian 

prestasi kerja yang diatur di dalam (PKB). Pengaturan di dalam (PP) 

menunjukkan cara penilaian yang lebih demokratis dalam menciptakan 

produktivitas kerja. Hal tersebut dikarenakan kewenangan untuk melakukan 

penilaian prestasi kerja berada pada atasan yang harus melibatkan bawahan. 

Upaya demokratis tersebut merupakan upaya alternatif yang dipilih oleh 

perusahaan dalam peningkatan produktivitas kerja, kebutuhan akan 

pendampingan para pekerja dalam rangka peningkatan capaian kinerja juga 

diatur di dalam (PP). 

Berbeda dengan (PP) dalam mengatur penilaian prestasi kerja, (PKB) lebih 

mengedepankan mengenai detail tatacara penilaian. Durasi penilaian prestasi 

kerja selama 1 (satu) tahun, merupakan kewenangan atasan. Penentuan mengenai 

sasaran kinerja yang hendak dicapai bukan lagi kewajiban atasan dan pekerja, 

namun murni kewenangan dari atasan untuk membuat sasaran kinerja yang 

terukur kepada pekerja. Pada kondisi tersebut, demokratisasi antara atasan dan 

pekerja benar – benar hilang, hal tersebut berdampak juga terhadap alternatif 
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diskusi dan pendampingan terhadap pekerja tidak ditemukan pegaturannya di 

dalam (PKB). 

Penilaian prestasi kerja di dalam (PKB) didasarkan pada disiplin kerja, kualitas 

kerja, kuantitas kerja, inisiatif kerja, hubungan kerja dan nilai – nilai kerja yang 

dianut perusahaan. Kompensasi terhadap penilaian prestasi kerja yang baik, 

diatur tersendiri mengenai aspek Promosi dengan penetapan kenaikan golongan 

satu tingkat yang lebih tinggi. Begitupun konsekuensi penilaian prestasi yang 

tidak baik, maka (PKB) menyebutnya dengan istilah mutasi. Penilain prestasi 

yang kurang baik, akan diantisipasi perusahaan dengan memindah tugaskan 

pekerja dengan tujuan “meningkatkan hasil kerja” dan meningkatkan karir 

pekerja. Permindahan kerja pekerja tersebut sebatas pada internal perusahaan 

dengan mutasi antar lokasi kerja, antar unit kerja, atau antar jabatan dengan tidak 

mengurangi gaji pokok terakhir pekerja yang bersangkutan. Dengan demikian, 

norma mengenai penilaian prestasi kerja pada (PKB) lebih terperinci dan 

memiliki kepastian, akan tetapi tidak memiliki nuansa demokratisasi demi 

membangun hubungan kerja dan harmonis. Berbeda dengan (PP) yang mengatur 

cara penilaian dengan lebih demokratis, namun masih bersifat umum, meskipun 

pada dasarnya penilaian prestasi kerja tidak diatur di dalam peraturan 

perundangan. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, konsep pelindungan 

hukum terhadap Hubungan Kerja baik di dalam (PP) maupun (PKB) pada 

dasarnya menganut jenis sarana perlindungan hukum preventif (pencegahan). Hal 

tersebut karena dimungkinkan adanya keterlibatan para subjek hukum (pengsaha 

dan pekerja/buruh) dalam menentukan pendapat yang mengatur hubungan kerja 

diluar keputusan pemerintah yang definitif.
19

 Tujuan dari keterlibatan para subjek 

hukum tersebut adalah sebagai cara untuk mencegah terjadinya sengketa, demi 
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pelaksanaan hak dan kewajiban kontrak sebagai bagian dari jaminan hukum 

(Doelmatigkeit).
20

  

Perbandingan norma yang diatur dalam (PP) dan (PKB) PT. Makmur Sejahtera 

Wisesa dalam mengatur Hubungan Kerja dilakukan untuk memperoleh 

kepentingan – kepentingan hukum para pihak yang harus dilindungi. 

Pengetahuan mengenai kepentingan yang harus dilindungi tersebut, maka dapat 

dijadikan alternatif dalam perumusan konsep ideal perlindungan pekerja dalam 

hal hubungan kerja PT. Makmur Sejahtera Wisesa, konsepsi ideal tersebut antara 

lain: 

(1) Bentuk peranjian kerja waktu tertentu (PKWT) dilaksanakan menurut 

undang – undang dan harus memberikan peluang kepada pekerja untuk 

pengangkatan status menjadi pekerja untuk perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT) 

(2) Rekruitmen pekerja dengan syarat kerja menjamin penciptaan kesempatan 

kerja yang luas dan hubungan kerja yang baik, yakni dengan penetapan 

umur minimum (18 tahun) dan kesehatatan jasmani maupun rohani untuk 

meminimalisir kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas kerja. 

(3) Apek Penilaian Prestasi kerja menjadi penting dalam perlindungan 

hubungan kerja, dengan indikator penilaian yang terukur dan melalui 

mekanisme yang demokratis antara atasan dan pekerja, sehingga 

pendampingan dan bimbingan sebagai transfer knowledge menjadi kunci 

pokok dalam pembangunan hubungan kerja yang harmonis. Selain hal 

tersebut, upaya demikratisasi dalam sebuah hubungan kerja mendukung 

komponen – komponen sarana hubungan industrial. 

 

3.4.2. Konsep Ideal dalam Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) 
 

Pada dasarnya pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam 

(PP) merujuk pada pengaturan PHK di dalam peraturan Perundangan yang 
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berlaku. Kebutuhan pengaturan terhadap kepentingan perusahaan mengenai 

kewajiban pekerja/buruh yang telah mendapat PHK, maka di dalam (PP) pun 

mengatur mengenai hal tersebut dengan konversi beberapa hal pengaturannya di 

dalam (PKB). Konversi tersebut terdapat pada tiga hal, yakni: melakukan serah 

terima tugas, melunasi hutang kepada perusahaan dan mengembalikan barang 

milik perusahaan. Pengulangan klausul tersebut dapat dimaknai bahwa dalam 

peristiwa PHK, ketiga hal tersebut merupakan kepentingan perusahaan yang 

harus dijamin melalui peraturan. 

 

Pengaturan mengenai perlindungan hak pekerja/buruh dalam pemutusan 

hubungan kerja di dalam (PP) maupun (PKB) menggunakan dasar atas 

pembedaan jenis dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Jenis PHK tersebut 

misalnya mengenai PHK yang terjadi kerena mengundurkan diri yang dilakukan 

oleh pekerja. Klausul menegenai jenis PHK tersebut secara subtansi antara (PP) 

dan (PKB) memiliki persamaan, hanya saja penegasan terhadap kontrol atasan 

atan permohonan PHK pengunduran diri sedikit berbeda. Pada (PP) ijin atasan 

merupakan syarat untuk bisa mengajukan pengunduran diri, hal tersebut 

dimaksudkan sebagai kontrol atas permohonan pengunduran diri pekerja yang 

dimungkinkan merugikan perusahaan. Lain hal, syarat pengunduran diri di dalam 

(PKB) adalah dalam bentuk kewajiban atasan untuk memberikan jawaban secara 

tertulis atas permohonan pengunduran diri pekerja, bisa dengan menyetujui atau 

menolak. 

Catatan lain pada jenis PHK pengunduran diri adalah mengenai perlindungan hak 

yang menyimpang dari peraturan perundang – undangan. Meskipun pengaturan 

mengenai besaran uang pisah telah di atur di dalam (PP) dan (PKB) dengan 

penghitungan bersarkan rentang waktu, namun terdapat satu hak yang dilupakan 

dalam pengaturan perlindungan hak PHK karena pengunduran diri. Hal tersebut 

dapat diketahui di dalam penegasan klausul (PP) maupun (PKB) mengenai 

pembatalan uang pisah apabila pekerja yang PHK karena mengundurkan diri 

telah mendapat uang pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan 
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perundangan. Padahal pada pasal 162 UU No 13 tahun 2003 menagatur 

mengenai hak pekerja karena pengunduran diri dengan uang penggantian hak dan 

uang pisah bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili perusahan 

sesuai pasal 156 Ayat (4) UU No 13 tahun 2003. Perlindungan hak terhadap jenis 

PHK pengunduran diri dapat diketahui menyimpang dari peratuan perundangan, 

meskipun diatur di dalam (PKB) melalui kesepakatan, namun formulasi norma 

yang terbentuk tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam melindungi hak 

pekerja/buruh. 

Jenis PHK yang lain adalah PHK yang terjadi karena pekerja/buruh meninggal 

dunia. Pengaturan perlindungan hak terhadap PHK jenis ini didapatkan di dalam 

(PP) dan (PKB). Klausul pengaturan dalam (PKB) merupakan penjelasan yang 

lebih rinci dari klausul yang diatur di dalam (PP). Perlindungan hak pekerja 

tersebut diatur sesuai dengan Pasal 47 (PKB) yang meliputi “uang pisah” yang 

besarannya ditentukan oleh perusahaan dan “uang penggantiaan hak” ditambah 

dengan “Upah penuh dalam bulan yang berjalan” dan “uang duka” dari 

Perusahaan, “santunan kematian” dan “bantuan penguburan” dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Kompensasi lain yang diberikan dalam PHK jenis ini adalah 

uang pesangon dan penghagaan masa kerja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 166 

UU No. 13 tahun 2003 yang menjelaskan hak pekerja yang berakhir hubungan 

kerjanya karena meninggal dunia adalah kepada ahli warisnya diberikan 

sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali 

uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang 

penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

Pengaturan mengenai kompensasi uang pesangon dan penghargaan masa kerja 

diatur di dalam (PKB) pada Aspek PHK yang mendapat pesangon . Pengaturan 

mengenai hak tambahan berupa “Upah penuh dalam bulan yang berjalan” dan 

“uang duka” dari Perusahaan, “santunan kematian” dan “bantuan penguburan” 

dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengaturan pemenuhan hak yang 
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berpihak kepada pekerja/buruh, sekaligus itikad baik pengusaha dalam 

mengikutsertakan setiap pekerja/buruh dalam program jaminan sosial. 

Perjanjian kerja bersama (PKB) menentukan perlindungan pekerja/buruh 

berdasarkan jenisnya pada aspek yang lain, yakni aspek kompensasi terhadap 

PHK yang mendapat pesangon. Meskipun pada (PP) diatur mengenai PHK 

karena batas usia pensiun yakni 55 (lima puluh lima) tahun namun dalam (PP) 

tersebut tidaklah tegas mengatur mengenai pemenuhan hak pekerja/buruh atas 

tejadinya PHK karena memasuki usia pensiuan. Pengaturan dalam (PP) hanya 

sebatas pada kewajiban – kewajiban pekerja menjelang masa PHK karena 

pensiun. Kemudian peraturan perlindungan hak tersebut dikonversi di dalam 

(PKB) mengenai hak pekerja/buruh yang PHK karena usia pensiun dengan lebih 

terperinci dan sesuai dengan peraturan perundangan. Pelindungan ha katas 

pekerja tersebut disesuaikan dengan perlindungan hak yang terdapat dalam UU 

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis PHK lain yang diatur bersama 

dengan PHK yang terjadi karena usia pensiun dan meninggal dunia dalam 

pengaturan jenis PHK yang mendapat uang pesangon  adalah PHK yang terjadi 

karena: 

(1) Pekerja mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. 

(2) Mencapai usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun. 

(3) Pekerja meninggal dunia dan atau cacat tetap selamaya sehingga tidak 

memungkinkan meneruskan pekerjaan. 

(4) Pengurangan atau pemberhentian operasi Perusahaan yang sewaktu-waktu 

tidak dapat diduga sebelumnya dan berdasarkan hal yang mendesak 

termasuk Perusahaan dinyatakan Force Majeure. 

(5) Karena alasan lain bila pengusaha menganggap seorang Pekerja dapat 

merugikan Perusahaan baik moril maupun materiil dalam batas-batas ringan 

dan berulang-ulang. 
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Jenis PHK yang disebabkan karena perihal tersebut diatas mendapat 

perlindungan hak berupa uang pesangon dan penghargaan masa kerja serta hal 

lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian, 

perlindungan hak pada jenis – jenis PHK yang dimaksud sudah sesuai dengan 

peratuan perundangan dalam melindungi hak pekerja/buruh.  

Perjanjian kerja bersama (PKB) juga mengatur mengenai jenis PHK yang tidak 

mendapat pesangon atau uang penghargaan masa kerja dalam hal sebagai 

berikut: 

(1) Pekerja masih dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan. 

Pada PHK jenis ini, PKB tidak mengatur mengenai klausul kompensasi 

kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK pada masa percobaan. Akan 

tetapi pada (PP) kompensasi tersebut diatur meskipun hanya sekedar 

ongos/biaya pemulangan pekerja 

(2) Pekerja dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap yang pemutusan hubungan kerja 

tersebut efektif sejak tanggal putusan pengadilan tersebut atau Pekerja 

ditahan oleh aparat penegak hukum lebih dari 6 (enam) bulan. 

PHK yang terjadi karena alasan ini, PKB juga tidak mengatur mengenai 

kompensasi yang lain yang bisa diberikan kepada pekerja/buruh yang 

terkena PHK karena sebab pidana dan penahanan oleh aparat penegak 

hukum. Perlindungan hukum terhadap hal ini justru ditemukan di dalam 

(PP), meskipun singkat dengan kalimat merujuk pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Jika dicermati lebih jauh, maka UU No. 13 tahun 

2003 telah mengatur perlindungan pekerja/buruh yang terkena PHK karena 

sebab pidana. Perlindungan tersebut diantaranya adalah kompensasi terhadap 

keluarga Pekerja yang besarannya ditentukan oleh peraturan perundang – 

undangan, kompensasi berupa uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak, serta perintah undang – undang untuk menerima kembali 

pekerja/buruh yang dinyatakan tidak bersalah melalui putusan hakim. 
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(3) Mengundurkan diri. 

PHK karena alasan ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang awal, dengan 

hak kompensasi beruapa uang penggantian hak dan uang pisah. 

(4) Pekerja dikualifikasi mengundurkan diri. 

(5) Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran sesuai 

pasal 44 ayat (1) huruf d. 

PHK karena sebab pelanggaran Pasal 44 ayat (1) huruf d, ada sebagiannya 

merupakan perbuatan pidana. Dengan demikian kompensasi yang harus ada 

pada pekerja/buruh karena perbuatan pidana juga semestinya diberikan pada 

pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam perbuatan 

yang mencocoki ketentuan Pasal  44 ayat (1) huruf d yang pada (PP) 

dimasukkan dalam pengaturan perlindungan hak pekerja/buruh karena alasan 

khusus (mendesak). 

Pengaturan PHK di dalam (PP) karena sebab memperoleh peringatan ketiga telah 

dikonversi ke dalam peraturan PKB melalui meknisme peringatan karena 

pelanggaran disiplin dengan pelaksanaan sesuai dengan undang – undang. 

Namun demikian, pada Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 memberikan 

jalan keluar kepada pengusaha untuk dapat melakukan penyimpangan pada Pasal 

(2) mengenai pelaksanaan kewajiban sebelum adanya putusan dengan melakukan 

skorsing kepada pekerja sampai adanya penetapan PHK. 

Pelaksanaan skorsing tersebut terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh yang mecocoki Pasal 44 Ayat (1) huruf d tersebut. Hal tersebut 

berarti, pelaksanaan skorsing tidak dapat diberlakukan selain daripada sebab 

tersebut. Pelaksanaan skorsing menurut PKB memiliki substansi sama dengan 

Pasal 155 Ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 mengenai pemberian upah penuh 

kepada pekerja yang terkena skorsing. Kebutuhan lain perusahaan dalam 

pengaturan skorsing ini menyangkut perihal batas waktu 6 (enam) bulan dalam 

pelaksanaan skorsing, larangan bagi pekerja berada di area perusahaan ketika 

masa skorsing dan keputusan skorsing secara tertulis dengan melibatkan serikat 

pekerja (SP/SB) perusahaan. Mekanise skorsing yang ditetapkan di dalam (PKB) 
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memungkinkan adanya upaya penyelesaian perselisihan karena kesalahan 

tersebut melalui upaya musyawarah atau perundingan.  

Jika merujuk kepada Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003, setiap PHK yang terjadi 

harus mendapatkan penetapan dari lembaga yang menangani urusan 

ketenagakerjaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir tentang adanya 

PHK, atau jika persoalan berujung pada pelaksanaan PHK maka peraturan 

perundangan mewajibkan melakukan perundingan secara bipartite sebelum 

permohonan PHK tersebut diajukan untuk mendapatkan penetapan. Prosedur 

perundingan secara bipartite dimaksudkan untuk penyelesaian perselisihan kedua 

belah pihak tanpa adanya campur tangan pihak lain. Dalam hal ini, keberadaan 

para pihak haruslah memiliki nilai tawar dan posisi yang sama dalam melakukan 

perundingan, meskipun kemungkinan para pihak tetap bertahan pada pendiranya 

sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sangat mungkin terjadi.
21

 

Karenanya penyelesain perselisihan secara bipartite merupakan salah satu jenis 

model penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan yang diarahkan pada 

kesepakatan atau solusi menang – menang win – win).
22

  

Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

mengendepankan pada kedua sarana, yakni sarana perlindungan hukum preventif 

dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif 

diwujudkan dengan pembangunan sarana perundingan para pihak terkait 

keperntingannya dalam pembentukan norma terhadap pemutusan hubungan kerja 

(PHK).
23

 Sedangkan perlindungan hukum secara represif diwijudkan dalam 

peraturan perundang – undangan pemerintah
24

 yang mengatur mengenai 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya yang terdapat pada Undang – 

undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan jenis 

                                                           
21

 Absori, Khuzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2008, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

melalui Lembaga Alternatif, Mimbar Hukum, Vol. 20 (No.2), hal. 378 
22

 Absori, 1999, Penegakan Hukum Lingkungan, Peran Masyarakat dan Antisipasi Pada Era 

Perdagangan Bebas, Surakarta: PSL UMS, hal. 104 
23

 Phillipus M. Hadjon, Op. Cit, hal. 4 
24

 Ibid, hal. 5 
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kompensasi hak karena adanya PHK dan 

mekanisme perselisihan PHK pada jalur Pengadinal Hubungan Industrial. 

Dari pembahasan analisis yang telah dilakukan, diketemukan beberapa aspek 

yang dapat digunakan dalam merumuskan konsep ideal terhadap perlindungan 

hak pekerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut: 

(1) Perlindungan hak pekerja/buruh PT. Makmur Sejahtera Wisesa dalam 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus disesuaikan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku baik dalam hal jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) atau Konsekuensi yang harus ada setelah terjadinya (PHK). 

(2) Perlindungan hak tersebut dimaksimalkan dalam bentuk materi (uang/upah), 

mengingat hubungan kerja yang terjalin salah satunya karena motivasi 

terhadap pemenuhan kebutuhan. 

(3) Upaya perlindungan hukum sarana preventif perlu diatur lebih detail 

terhadap hal yang dimungkinkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

PHK karena kesalahan/pelanggaran dengan keterlibatan serikat 

pekerja/serikat buruh dalam perusahaan dengan mengedepankan upaya 

perundingan secara bipartit. 

(4) Perlindungan hak pekerja dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus 

berdimensi perlindungan pada jaminan sosial, dengan demikian pekerja akan 

lebih baik keadaannya meskipun sudah tidak bekerja. 

(5) Perlindungan pekerja/buruh terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

dapat ditempuh dengan klausul kompensasi diluar yang diatur oleh peraturan 

perundangan, jika dimungkinkan alternatif skorsing digunakan sebagai 

perbaikan kondisi pekerja/buruh sehingga memiliki peluang untuk dapat 

kembali bekerja setelah selesainya masa skorsing. 

(6) Instrument dialog sosial dapat dimasukkan dalam setiap aspek Pemutusan 

Hubungan Kerja yang melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga 

upaya alternatif selain PHK akan tercapai, atau pemaksimalan terhadap 

kompensasi yang diberikan kemungkinan besar terjadi. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Perlindungan hukum terhadap hubungan kerja yang diatur di dalam Peraturan 

Perusahaan (PP) dan (PKB) lebih mengedepankan pada sarana preventif 

dengan memberikan keterlibatan para pihak dalam perumusan norma yang 

terbentuk di luar peraturan perundangan; (2) Perlindungan hukum terhadap 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur di dalam (PP) dan (PKB) 

menggunakan 2 (dua) sarana perlindungan baik secara preventif, maupun 

secara represif, yakni yakni perumusan norma dan penyelesaian perselisihan 

yang mengedepankan dialog sosial (perundingan bipartite) dan penyelesaian 

perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (3) Konsep ideal dalam 

perlindungan hukum terhadap Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dapat dilakukan dengan perumusan perlindungan melaui syarat 

kerja dan penyelesain perselisihan dengan mengedepankan dialog sosial 

(perundingan para pihak) dan perumusan kompensasi yang terintegrasi 

dengan program jaminan social ketenagakerjaan. 
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