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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cita-cita negara Indonesia merdeka yang tertuang di dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

(untuk selanjutnya disebut dengan Pembukaan UUD’45) adalah mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu pemerintahan negara Republik 

Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan 

keadilan sosial bagi rakyatnya. Salah satu instrumen mewujudkan 

kesejahteraan dan  keadilan tersebut adalah melalui hukum. Melalui hukum 

negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau 

antara orang dengan badan hukum maupun antara badan hukum dengan badan 

hukum lainnya. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman 

dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah, sehingga tercipta ketertiban 

dunia di tengah-tengah masyarakat. 

Negara melalui berbagai program, salah satunya yaitu pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya 

yang merata secara materiil dan spiritual. Hal ini sesuai dengan pengamalan 

Pembukaan UUD’45 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 
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Untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyatnya maka negara melaksanakan pembangunan nasional di 

segala bidang khususnya pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan 

pembangunan di bidang ekonomi memiliki pengaruh dan berkaitan erat 

dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, politik, budaya, 

pendidikan, sumber daya manusia,prasarana, pertahanan keamanan, serta 

bidang-bidang lainnya. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi 

diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan di bidang 

lainnya sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. 

Indikasi tercapainya peningkatan kesejahteraan umum dan keadilan sosial 

rakyat dapat dilihat dari adanya kenaikan pendapatan perkapita dan 

peningkatan daya beli masyarakat. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera 

apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan ini manusia 

mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua 

kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang 

diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang 

diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung 

jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja 

dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, 

karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan 

tersebut.
1
  

                                                             
1 Zainal Asikin, et al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, ed. 1, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 11. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut dengan UU 

Ketenagakerjaan), pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada orang 

lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja 

adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan 

lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah 

berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan 

pekerja dengan pengusaha. 

Antara pekerja/buruh dan pengusaha keduanya saling membutuhkan 

sehingga terjalin suatu hubungan kerja dan mereka mempunyai suatu 

kepentingan yang sama yaitu tentang kelangsungan hidup. Kesepakatan para 

pihak dalan suatu hubungan kerja tertuang dalam perjanjian kerja baik secara 

tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian kerja harus memuat secara jelas 

mengenai para pihak di dalamnya, jenis dan tempat pekerjaan, hak dan 

kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, seperti waktu kerja, besarnya 

upah, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tersebut, tempat dan tanggal 

perjanjian kerja itu dibuat, tanda tangan para pihak yang bersangkutan, serta 

mengatur mengenai hak dan kewajiban setelah hubungan kerja. 

Dalam setiap hubungan kerja suatu saat akan memasuki tahap dimana 

hubungan kerja berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Pemutusan 

hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut dengan PHK) merupakan suatu 

ketakutan bagi setiap pekerja/buruh, karena pekerja/buruh dan keluarganya 
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terancam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hilangnya penghasilan 

pekerja/buruh akibat PHK. Biasanya PHK yang terjadi karena berakhirnya 

waktu kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan 

permasalahan. Berbeda halnya dengan PHK secara sepihak yang terjadi 

karena kebijakan yang diambil oleh pengusaha yang terkadang menimbulkan 

reaksi dari pekerja/buruh karena tidak dapat menerima PHK tersebut. 

Berbagai perselisihan yang paling sering terjadi setelah hubungan kerja 

berakhir adalah masalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha dan 

hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh tidak menemui kesepakatan. 

Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah karena biasanya 

disebabkan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Pengusaha mencoba 

memberikan kebijaksanaan yang menurutnya sudah baik, namun 

pekerja/buruh juga mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga 

tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha. 

PHK sebenarnya merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi oleh kedua 

belah pihak terutama pihak pekerja/buruh karena PHK bagi pekerja/buruh 

dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan hidupnya dan keluarganya. 

Bagi pengusaha terjadinya PHK juga merupakan suatu kerugian karena harus 

melepaskan pekerja/buruh yang sudah berpengalaman dan sudah mengetahui 

tata cara kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha. Namun terkadang kebijakan 

PHK perlu dilakukankan untuk mencegah sesuatu hal yang lebih buruk lagi di 

masa yang akan datang dan demi kebaikan pengusaha juga. 
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PHK merupakan permasalah yang selalu menarik untuk dikaji dan dibahas 

lebih mendalam. Perselisihan yang paling sering terjadi dalam suatu hubungan 

industrial adalah perselisihan karena PHK. Persoalan yang seringkali muncul 

ketika terjadi PHK selain alasan dilakukan PHK juga masalah kompensasi 

PHK. Sebagai contoh peneliti mengambil kasus yang ada di berita yang 

termuat di Internet yaitu PT Telaga Bintan Jaya sampai saat berita ini 

diturunkan belum membayar uang pesangon karyawannya di Lingga. Dulunya 

perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan bauksit, namun sejak UU 

Minerba yang melarang ekspor material mentah, perusahaan ini menghentikan 

aktifitasnya tanpa memberikan pesangon dan akibatnya ratusan karyawannya 

menggelar aksi demo.
2
 Tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus seperti ini 

yang tidak terdata atau dipermasalahkan lebih lanjut oleh pekerja/buruh yang 

bersangkutan dikarenakan ketidaktahuan dan sebagai pihak yang lebih lemah 

melawan pengusaha. Tidak jarang pekerja/buruh yang di PHK merasa bahwa 

kebijakan PHK oleh pengusaha dilakukan secara sewenang-wenang. 

Pekerja/buruh yang di PHK mencurigai pengusaha berusaha mengabaikan 

kewajibannya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 

dan uang pengganti hak sebagai kompensasi PHK. Pekerja/buruh 

membutuhkan kompensasi PHK tersebut untuk menjamin kelangsungan 

hidupnya karena bukan tidak mungkin pekerja/buruh yang di PHK akan 

menjadi pengangguran untuk sementara waktu. 

                                                             
2 Radar Kepri, “Gaji Dan Pesangon Tak Dibayar, PT TBJ Milik Pekkuang Didemo Karyawannya”, 

http://www.radarkepri.com/gaji-dan-pesangon-tak-dibayar-pt-tbj-milik-pekkuang-didemo-

karyawannya/, diunduh 21 Juni 2014. 
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Negara mencoba memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh melalui 

UU Ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan utama untuk melindungi 

kepentingan pekerja/buruh. Perlindungan hukum yang paling banyak 

diberikan dalam UU Ketenagakerjaan adalah mengenai PHK. Hal ini wajar 

karena masalah PHK menyangkut kelangsungan hidup pekerja/buruh dan 

keluarga yang menjadi tanggungannya.  

UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai PHK sebagai wujud 

pengamalan terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD’45. Pasal 

27 ayat (2) UUD’45 berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 D ayat (2) UUD’45 

berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja dan serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha, 

pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala 

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Namun dalam keadaan 

tertentu kebijakan PHK terpaksa diambil oleh pengusaha untuk mencegah 

timbulnya kerugian yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan melakukan 

perbandingan hukum di negara Indonesia dan di negara Singapura dengan 

mengambil judul “STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA (PHK) DI NEGARA INDONESIA DAN 

SINGAPURA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sehingga yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini 

adalah : 

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan mengenai PHK di negara 

Indonesia dan di negara Singapura? 

2. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atas 

kompensasi setelah dilakukan PHK terhadap pekerja di negara Indonesia 

dan di negara Singapura? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

maka pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

perumusan masalah yang telah disusun, berupa untuk: 

a. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan 

ketentuan mengenai PHK di negara Indonesia dan Singapura. 

b. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

bagi pekerja/buruh atas kompensasi setelah dilakukan PHK terhadap 

pekerja/buruh di negara Indonesia dan Singapura. 

2.   Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua 

pembaca, khususnya : 
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a. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum. Peneliti mengharapkan skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia 

khususnya hukum ketenagakerjaan dan menjadi bahan bagi pemerintah 

untuk mengkaji ketentuan-ketentuan mengenai PHK. 

b.   Bagi Pengusaha dan Pekerja 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai 

hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya yang diberikan undang-

undang. 

c.   Bagi Akademisi 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen 

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-

ketentuan mengenai PHK baik di negara Indonesia maupun di 

Singapura. 
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