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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap orang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda sesuai 

dengan perilaku dan pola konsumtif masing-masing pribadi. Pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan tersebut dapat terpenuhi apabila orang tersebut 

memiliki penghasilan sendiri, baik penghasilan berupa hasil usaha maupun 

penghasilan berupa upah kerja. 

Penghasilan berupa upah kerja dapat diperoleh apabila seseorang 

memiliki hubungan kerja dengan orang lain atau perusahaan. Konsekuensi 

dari hubungan kerja tersebut adalah berupa pekerjaan yang didasarkan pada 

tugas yang diberikan baik oleh pemberi kerja secara langsung atau melalui 

perwakilannya (contohnya: Direktur, Manager, Kepala Bagian, dan lain 

sebagainya). Selain itu dengan adanya hubungan kerja tersebut, maka 

pekerja harus taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi 

kerja tersebut. 

Hubungan kerja atau dapat disebut juga sebagai hubungan 

ketenagakerjaan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena 

hal tersebut menyangkut hak yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun berlakunya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak dari pekerja dan pemberi kerja serta 

menjalankan Sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia (khususnya ketenagakerjaan).1 

 
1 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung, 1982), hlm. 10 
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Salah satu lapangan kerja atau fasilitas yang disediakan untuk bekerja 

adalah perusahaan. Perusahaan secara filosofis bertujuan untuk 

mendapatkan imbal hasil usaha berupa laba/keuntungan (profit). Perusahaan 

dalam ranah ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

kategori yaitu orang perorangan, badan usaha berbadan hukum, dan badan 

usaha tidak berbadan hukum. Masing-masing kategori tersebut cenderung 

memiliki aturan-aturan terkait ketenagakerjaan, ada yang berbentuk tertulis 

serta adapula yang berbentuk tidak tertulis. 

Peraturan kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis lebih memberikan 

nilai kepastian kepada pekerja/buruh. Hal ini selaras dengan adanya 

peraturan kerja secara tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam 

membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau 

tidak, sedangkan apabila peraturan kerja tersebut tidak dibuat dalam bentuk 

tertulis maka ketika hendak membuktikan adanya kesepakatan mengenai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu lebih sulit untuk 

membuktikannya. 

Peraturan kerja tidak tertulis cenderung diberlakukan oleh perusahaan 

yang dimiliki oleh orang perorangan (seperti Toko maupun Usaha Dagang 

atau UD) serta perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum (seperti 

Persekutuan Komanditer atau biasa dikenal sebagai CV, Persekutuan 

Perdata maupun Firma). Sedangkan peraturan kerja tertulis biasanya 

diberlakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum (Perseroan 

Terbatas atau PT, Yayasan dan Koperasi). 
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Peraturan kerja lebih dikenal sebagai peraturan perusahaan. Tujuan 

peraturan perusahaan ini adalah agar tercapainya efisiensi pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh para pekerja dan meningkatkan kedisiplinan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Peraturan perusahaan juga mendeskripsikan 

apa saja tugas dan kewenangan dari para pekerja dan pemberi kerja 

sehingga dapat memberikan kepastian bagi masing-masing pihak serta 

memberikan kesetaraan hak dan kewajiban.2 

Imam Soepomo sebagai salah satu ahli hukum ketenagakerjaan 

menyampaikan pendapatnya tentang hukum ketenagakerjaan. Adapun 

pendapat dari Imam Soepomo adalah sebagai berikut:3 

“Hukum ketenagakerjaan, atau terkadang disebut juga dengan 

Hukum Perburuhan, adalah suatu aturan-aturan yang tertulis 

ataupun tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, 

selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan di dalam ruang 

lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar nya aturan 

yang telah ada, akan dapat terkena sanksi perdata atau pidana 

termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di 

bidang tenaga kerja.” 

Molenaar sebagai salah satu ahli hukum di dunia pernah 

menyampaikan pendapatnya mengenai hukum perburuhan (saat ini dikenal 

sebagai hukum ketenagakerjaan). Hukum perburuhan menurut Molenaar 

adalah “bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan 

antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja serta 

antara tenaga kerja dengan perusahaan.”4  

 
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2005), hlm. 22 
3 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet. VI, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 3 
4 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 

hlm. 2 
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Ahli hukum selanjutnya yang mendefinisikan hukum perburuhan 

adalah Soetikno. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah “keseluruhan 

peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan 

seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain 

dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan 

paut dengan hubungan kerja tersebut.”5 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) juga mengatur mengenai Hubungan Industrial. Pasal 1 

angka 16 UU Ketenagakerjaan mengartikan hubungan industrial sebagai 

“suatu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 6 

Hubungan industrial secara umum atau lazim dikenal sebagai hubungan 

hukum yang timbul antara pekerja dengan pemberi kerja, sehingga 

hubungan industrial dapat diartikan sebagai landasan lahirnya hak dan 

kewajiban pekerja dan pemberi kerja. 

Hukum ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan-tujuan sebagai 

berikut:7 

1. “Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi;  

 
5 Ibid. 
6 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara No. 39 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4279, Pasal 1 ayat 16 
7 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara No. 39 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4279, Pasal 4 
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2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 

daerah;  

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan  

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.” 

Selain daripada itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan 

tenaga kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja yang terjadi 

dikarenakan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. 

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat 14 UU Ketenagakerjaan adalah 

“perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Perjanjian kerja 

dibuat sesuai dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu:  

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak (tenaga kerja dengan 

pengusaha). 

2. Adanya kesepakatan pekerjaan yang dijanjikan  

3. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan 

melawan hukum. 

4. Adanya kecakapan hukum atau sanksi bila melanggar suatu larangan. 

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun bentuk 

tidak tertulis. Akan tetapi pengecualian terhadap perjanjian kerja waktu 

tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Sistem perburuhan atau ketenagakerjaan dahulu tidak mengakomodir 

adanya aturan-aturan yang menjadi batasan hak dan kewajiban dari pekerja 

dengan pemberi kerja (dahulu antara buruh dengan pengusaha). Ketiadaan 

aturan tersebut berakibat seringnya terjadi konflik antara pekerja dengan 

pemberi kerja yang berdampak negatif terhadap efektivitas keberlangsungan 

usaha. Adapun pada masa tersebut yang dikenal hanya prinsip balas tenaga 

yang dapat diartikan pekerja mengerahkan tenaganya untuk melaksanakan 

pekerjaan dan pengusaha membayarkan upah sebagai balasannya. 

Setelah dikenalnya bentuk-bentuk perusahaan (khususnya badan usaha 

berbadan hukum) mulai mengakomodir adanya peraturan perusahaan 

tersebut. Hal tersebut menjadi lebih baik karena prinsip ketenagakerjaan 

mulai berubah, dimana tidak hanya sebatas melaksanakan pekerjaan dan 

membayar upah. Perusahaan mulai memberikan fasilitas-fasilitas kepada 

pekerja sebagai penunjang dan penambah semangat bagi pekerja, fasilitas 

yang dimaksud adalah fasilitas dibidang sosial, kesehatan, kemanusiaan dan 

ekonomi. 

Selanjutnya perkembangan era ketenagakerjaan menjadi sangat 

berkembang dengan adanya pengaturan hak-hak pekerja di dalam peraturan 

perusahaan. Adapun hal-hal yang biasanya diatur dalam peraturan 

perusahaan adalah besaran upah/gaji, hak untuk cuti (izin tidak bekerja), 

diberikannya jaminan sosial atau asuransi baik terhadap pekerja ataupun 

yang mencakup keluarga pekerja, hubungan hukum antara pekerja dengan 

pemberi kerja, dan aturan mengenai berakhirnya hubungan kerja (baik 
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karena selesainya masa kerja, mengundurkan diri ataupun pemutusan 

hubungan kerja). 

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Ketenagakerjaan 

mendefinisikan sebagai berikut: 

“tenaga kerja adalah setiap orang-orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

Berdasarkan definisi tenaga kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan 

tersebut maka dapat diberikan klasifikasi yang menjadi unsur seseorang 

dapat disebut sebagai tenaga kerja, antara lain: 

1. Mampu melakukan pekerjaan; 

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa; 

3. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pribadi maupun masyarakat. 

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja memiliki hak-hak dalam 

bekerja, salah satunya adalah hak kesehatan guna mewujudkan produktivitas 

kerja yang optimal. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun macam-macam hak tenaga kerja 

yaitu Upah, Perlindungan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Jaminan 

Sosial (Kematian dan Penghargaan), Perlakuan Yang Tidak Diskriminatif 

Dari Pengusaha, Kebebasan Berserikat dan Perlakuan Hak Asasi Manusia 

dalam Hubungan Kerja dan Hak atas Fasilitas.8 Namun, walaupun sudah 

diatur hal-hal terkait dalam aturan hukum, tetap saja terjadi pelanggaran-

pelanggaran. 

 
8 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003, hlm 60 
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Sebagaimana contoh terdapat 5 (lima) orang yang mengalami kasus 

dengan perusahaan tempat mereka bekerja selama 2 hingga 13 tahun. Pada 

bulan Agustus 2015 lalu, mereka tiba-tiba tidak dipekerjakan dan tidak 

menerima upah sebagaimana mestinya dari PT Mutiara Unggul Lestari dan 

alasan-alasan yang dipergunakan dalam SP3 agak kurang masuk akal dan 

tidak ada bukti konkrit. Pihak perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2015 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 4 (empat) orang 

anggota FKUI SBSI (Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia) yakni Dedi Suwandi, Rizal, Adnan Arifin, dan 

Gerdon Marbun. Tindakan dari pihak perusahaan tidak hanya kepada 

keempat anggota itu saja, namun di hari yang sama pada tanggal 7 Agustus 

2015 sore hari kembali pihak perusahaan melakukan PHK terhadap salah 

satu Pengurus FKUI SBSI yakni Sdr. Risjon Siahaan, dengan alasan telah 

melakukan pelanggaran disiplin perusahaan (mogok kerja).9 

Suatu perjanjian kerja juga mengatur atas hak dan kewajiban pekerja 

apabila ia telah menyelesaikan apa yang telah ia kerjakan, dan melakukan 

ganti rugi apabila tenaga kerja tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai yang 

telah disepakati dengan pengusaha. Namun pada faktanya masih ada terjadi 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. 

Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya tidak dilakukan secara sepihak 

ataupun sewenang-wenang, karena Pemutusan Hubungan Kerja itu terjadi 

adanya alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan seorang pekerja lepas 

dari perjanjian kerja dan tanggung jawab selama ia terikat dengan perjanjian 

 
9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017 
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kerja dari perusahaan dimana tempat ia bekerja.10 Oleh karena itu, maka 

penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh 

Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung No. 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputus secara 

sepihak oleh perusahaan? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap kasus pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 277/K/Pdt.Sus-PHI/2017? 

  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ilmiah mengenai pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak ini adalah: 

a. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

diputus secara sepihak oleh perusahaan. 

 
10 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara No. 39 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4279, Pasal 151 ayat (3) 
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b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap kasus 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 277/K/Pdt.Sus-PHI/2017. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

untuk:  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, khusunya ilmu hukum lapangan 

pekerjaan atau perusahaan. Manfaat ini dapat menarapkan teori-

teori hukum terkait tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga 

kerja dan ruang lingkup perusahaan. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang tepat kepada perusahaan tentang perjanjian 

kerja dan menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada 

tenaga kerja sesuai peraturan-peraturan yang telah tertulis 

maupun tidak tertulis. 
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