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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara memberikan jaminan 

kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menyatakan bahwa 

perekonomian negara dibantu pada aspek ketenagakerjaan. 

Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

menjelaskan tentang perjanjian kerja, yaitu; perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Pasal 1 angka 15 menjelaskan hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
1
 Hubungan kerja adalah 

hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya 

perjanjian kerja. 

Pengusaha dan pekerja secara filosofis mempunyai kepentingan yang 

sama, yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pengusaha dalam 

meningkatkan kinerja perusahaannya agar produktivitas terjaga membutuhkan 

jasa dan kinerja positif pekerja. Demikian halnya pekerja membutuhkan upah 

dan insentif dari pengusaha sebagai output kinerjanya.  

Perusahaan di Indonesia adalah salah satu penompang bagi 

perekonomian nasional yang memberi kontribusi cukup pada pertumbuhan 
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ekonomi Indonesia. Perusahaan yang dipandang sebagai sistem yang 

memproses masukan untuk menghasilkan keluaran berupa produk serta 

memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalanan 

memerlukan adanya tenaga kerja sebagai penjalan usahanya. Yang kita ketahui 

pula modal utama dari pembangunan masyarakat Pancasila adalah tenaga 

kerja. Sedangkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tenaga kerja 

merupakan tujuan penting dari pembangunan masyarakat.  

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur 

mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja agar tenaga kerja sebagai pelaksana 

pembangunan dapat terjamin hidupnya. Segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesainya masa 

hubungan kerja disebut sebagai ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja itu 

sendiri adalah objek yang mampu melakukan pekerjaan itu sendiri untuk 

menghasilkan barang atau jasa bagi diri sendiri maupun orang lain.
2
  

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada pekerja dan pemberi 

kerja, tenaga kerja dikaitkan dalam suatu perjanjian kerja yang memiliki 2 

jenis yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu. PKWT didasarkan oleh jangka waktu atau selesainya pekerjaan 

tertentu yang disebutkan dalam Pasal 50 sampai Pasal 66 UU No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka bila buruh/pekerja dibatasi oleh waktu 

tertentu maka ia dianggap sebagai kerja kontrak sesuai waktu yang ditentukan. 

Dalam Pasal 159 ayat 4 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan yaitu jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu paling 

lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun.  

Dalam masa kontrak kerja tersebut buruh/pekerja dapat di adakan 

pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK diatur dalam Pasal 150 sampai 

Pasal 172 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah 

satu alasan PHK adalah bila pekerja mangkir selama 5 (lima) hari 

berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil pengusaha 

sebanyak 2 (dua) kali seperti yang tecantum Pasal 168 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan melakukan PHK pengusaha 

memiliki beberapa kewajiban yang harus diberikan kepada buruh seperti 

pesangon dalam Pasal 156 Ayat (2), uang masa penghargaan masa kerja dalam 

Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak dalam Pasal 156 Ayat (4). 

Tingkat pengangguran di negara berkembang sendiri akan jauh lebih 

ditinggi di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Angka resmi 

tingkat pengangguran umumnya menggunakan indicator pengangguran 

terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh tidak 

bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat ini.
3
 Pemutusan 

Hubungan Kerja atau yang sekarang kita kenal sebagai PHK adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. PHK 
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dapat terjadi karena pengunduran diri, habis kontrak maupun pemberhentian 

oleh perusahaan.
4
  

PHK sampai saat ini masih menjadi ancaman yang serius dalam 

perselisihan kerja walau pada tahun 2012-2016 kasus PHK mengalami 

penurunan baik jumlah kasus yang diajukan maupun yang terPHK. Kurangnya 

kepastian mengenai perbuatan seperti apa yang dapat menyebabkan di PHK 

atau jaminan pesangon karena PHK yang seharusnya menjadi hak bagi buruh 

atau pekerja. Yang kita ketahui bayang-bayang PHK dapat mengganggu 

kinerja buruh karena itu buruh memerlukan jaminan dan perlindungan 

pekerjaan.
5
 Dengan adanya PHK pekerja secara psikis akan merasa terancam 

dalam melakukan pekerjaanya. Pengusaha juga sering menggunakan PHK 

sebagai investasi dan dapat menyebabkan instabilitas daerah dan kewaranan 

sosial.
6
 

Berdasarkan putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby bahwa 

penggugat bekerja selama 6 (enam) tahun, terjalin hubungan kerja yang baik 

dengan tergugat, hingga pada pertengahan bulan nopember 2018, penggugat 

diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan tergugat 

dengan alasan bagian kurir akan ditiadakan (program efisiensi) dan penggugat 

diberi kompensasi pesangon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 

namun penggugat menolak permintaan pengunduran diri.  
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Upaya melalui proses Bipartit perselisihan antara penggugat dengan 

tergugat,kami upayakan melalui surat peringatan (somasi) tertanggal 07 

januari 2019 (terlampir) dan surat peringatan (somasi) ke-2 (terakhir) 

tertanggal 14 Januari 2019. Pihak tergugat memberikan tanggapan atas surat 

somasi dari penggugat dengan melaksanakan proses bipartit sebanyak 2 (dua) 

kali pada tanggal 15 Januari 2019 dan 31 januari 2019, dengan hasil akhir 

“tidak sepakat”. 

Selama proses Bipartit berlangsung, tergugat tidak menunjukkan itikad 

baiknya menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan merupakan 

agenda pembicaraan bipartit, dengan mengkualifikasikan ketidakhadiran 

penggugat sebagai pengunduran diri melalui Surat Keputusan Nomor 

009/KL.DFF.SBY/OHCD/I/2019 (copy terlampir). 

Bahwa perselisihan PHK sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat 

menyerahkan penyelesaian perselisihan PHK melalui Dinas Tenaga Kerja 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Resmi Nomor: 014/SR-Req/Ext/II/ 

19 tertanggal 08 Februari 2019. 

Umar kasim mengemukakan bahwa pemutusan hubungan kerja 

merupakan isu yang sensitif, pengusaha seharusnya bijaksana dalam 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena (PHK) dapat 

menurunkan kesejahteraan masyarakat, rakyat kehilangan pekerjaan, bahkan 

lebih gawat lagi (PHK) dapat mengakibatkan pengangguran. Istilah pemutusan 

hubungan kerja (PHK) adalah sebuah momok bagi pekerja, mengingat sangat 

banyak sekali dampak dan akibat yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi 

pekerja itu sendiri bahkan ini seperti efek domino yang saling berkaitan satu 
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sama lain dan merambah kesektor kehidupan masyarakat lainnya. Jadi, 

pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikatnya sebaiknya mengupayakan agar 

jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.
7

 PHK merupakan 

permasalahan yang paling sering terjadi di dunia pekerjaan menurut Umar 

Kasim. PHK juga sering kali lebih merugikan pekerja karna pekerja tidak 

mendapat haknya, seperti uang pesangon dan lain-lain yang seharusnya 

didapat oleh pekerja yang di PHK dalam masa kontrak. 

Penyelesaian perselisihan industrial diluar pengadilan dilakukan 

dengan mekanisme; 

a. Biparte 

Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial memberikan penyelesaian sengketa buruh dan tenaga 

kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan asas 

kekeluargaan antara buruh dan majikan.
8
 Lembaga Biparte merupakan 

forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dengan beranggotakan 

pengusaha dan pekerja. Penyelesaian melalui biparte dilakukan paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 sampai 7. 

b. Mediasi 

Pasal 8 sampai 16 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial menjelaskan bahwa mediasi merupaka penyelesaian 

perelisihan hak, kepentingan, hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 
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pekerja melalui satu perusahaan secara musyawarah yang ditengahi oleh 

seorang atau lebih mediator netral.
9
 Mediator berperan sebagai pihak yang 

netral, hanya mendengarkan, mengusulkan dan menasehati kedua pihak 

yang berselisih. Keputusan diserahkan semuanya kepada pihak yang 

berselisih. 

c. Konsiliasi 

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial menjelaskan bahwa konsiliasi merupakan penyelesaian 

perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara 

serikat kerja dalam sebuah perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi 

oleh seorang atau lebih konsoliator.
10

 

d. Arbitrase 

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial menjelaskan bahwa arbitrase adalah media perselisihan 

kepentingan serikat pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan, 

dengan kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih lalu diserahkan 

kepada arbiter yang putusannya bersifat mengikat dan final.
11

 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul skripsi: “PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK PADA MASA 

KONTRAK”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK pada masa kontrak, maka penulis 

akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan 

pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pada masa kontrak? 

2. Bagaimana putusan hakim dalam memeriksa perkara mengenai 

pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dalam masa kontrak? 

C. Tujuan Penelitan 

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di 

PHK pada masa kontrak, memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui proses perlindungan hukum bagi pekerja kontrak 

yang di PHK pada masa kontrak yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Untuk penyelesaian hukum terhadap pekerja kontrak yang di PHK pada 

masa kontrak yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis, 

khususnya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK 

pada masa kontrak. 

b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penelitian ini, 

agar dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di 

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan adalah nilai dari suatu penelitian. Penulis 

di dalam melakukan penelitian ini berharap adanya manfaat yang akan di 

dapatkan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat member manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum bagi 

pekerja kontrak yang di PHK pada masa kontrak. 

b. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang telaah serta 

literatur atau sumber informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan kaitannya dengan 

masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya 

mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang di PHK pada 

masa kontrak. 
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E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pikiran 

PHK diatur dalam Pasal 150 hingga dengan Pasal 172 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk alasan-alasan 

PHK.3PHK oleh pengusaha kepada pekerja/buruh bisa disebabkan beragam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Perselisihan Hubungan Industrial 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Peran Dinas Tenaga Kerja 

Pemerintahan Kota 

Surabaya Sebagai 

Mediator 

Pengadilan Negeri 

Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Pekerja Pengusaha 

Hubungan Kerja 

Mediator 

Mediator sebagai pihak yang 

netral, tidak memihak, dan 

hanya mendengarkan pihak yg 

berselisih 

Mediasi: Pasal 8 s/d 16 
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alasan, seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan status perusahaan, 

perusahaan tutup, perusahaan pailit, pekerja meninggal dunia, pekerja pensiun 

atau karena pekerja/buruh telah mengerjakan kesalahan berat sebagaimana 

diatur dalam pasal 158 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai 

Ketenagakerjaan, sebab perjanjian kerja berakhir sebagai berikut ; (a) pekerja 

meninggal dunia, (b) jangka waktu kontak kerja telah berakhir, (c)adanya 

putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (d) adanya 

keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Namun bila salah satu pihak 

mengakhiri perjanjian kerja diluar sebab diatas maka salah satu pihak harus 

membayar biaya ganti rugi sesuai dalam peraturan yang diatur. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan permasalahan hubungan 

industrial kedua belah pihak yang bermasalah dapat melporkan perselisihan 

tersebut ke pihak yang berwewenang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. 

Kemuduan Dinas Tenaga Kerja akan menawarkan cara untuk menyelesaikan 

permasalahan hubungan industrial. Jika melelui mediasi maka akan dibantu 

oleh mediator dalam penyelesaiaannya, dalam hal ini mediator diharapkan 

menjadi penemu jalan tengah yang sama-sama menguntungkan kedua belah 

pihak yang bermasalah dalam hubungan industrial. 
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Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan 4 hal 

pokok dalam mengambil keputusan diantaranya yaitu; a) Hukum, perjanjian 

yang ada, kebiasaan dan keadilan. Pada hakikatnya pertimbangan hakim 

hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: a) .Pokok persoalan 

dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; b).Adanya 

analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua 

fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; c). Adanya semua bagian dari 

petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu 

sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk 

pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan 

perundang-undangan dan penemuan hukum in-concreto.   

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang pertimbangan hukum dari 

hakim dalam memutuskan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pada 

masa kontrak 
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3. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber 

yang berbeda, yaitu : 

a. Data Skunder 

 Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang 

merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, 

dalam hal ini berupa Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby. 

b. Data Primer 

Yaitu norma dan inventarisasi daftar pustaka yang terlibat dengan 

objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami 

maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Data primer ini pada 

pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data skunder. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari Putusan 

Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby. Adapun instrumen pengumpulan 

yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan 

data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk 

menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni 

suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan 

mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan 
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(dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu 

hukum yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murni dari Hans Kelsen. 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pendikusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang 

terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

diiventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum 

in-concreto-nya. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 
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2. Subjek Perjanjian Kerja 

a. Pengusaha 

b. Pekerja/Buruh 

B. Pemutusan Hubungan Kerja 

1. Syarat Pemutusan Hubungan Kerja 

2. Tahap Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

3. Perhitungan Upah Bagi Pekerja 

C. Penyelesaian Hubungan Industrial 

1. Pengertian Penyelesaian Hubungan Industrial 

2. Pemutusan Hubungan Kerja 

3. Penyelesaian Hubungan Industrial secara Bipartit 

4. Penyelesaian Hubungan Industrial secara Tripartit 

D. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan 

1. Pertimbangan Hakim 

a. Pengertian Pertimbangan Hakim 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

2. Putusan Pengadilan 

a. Pengertian Putusan Pengadilan 

b. Asas Putusan 

c. Jenis-jenis Putusan Hakim 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan mengenai pertimbangan hukum dari hakim 

mengenai pekerja yang di PHK saat masih dalam kontrak 
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C. Pembahasan mengenai putusan hakim dalam memeriksa perkara 

mengenai Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja pada masa 

kontrak 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran 

sebagai tindak lanjut.  


