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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum 

a. Definisi Sistem Hukum 

Subekti berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau 

catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian 

yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola 

hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem 

yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan dan juga 

tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara 

bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi 

pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem 

tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu sistem hukum 

adalah suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, 

keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
3
 

b. Macam-Macam Sistem Hukum 

Sistem hukum dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Sistem Hukum Eropa 

Kontinental atau sering juga disebut Civil Law, Sistem Hukum Anglo 

Saxon atau sering juga disebut Common Law, Sistem Hukum Adat dan 

Sistem Hukum Islam.
4
 

 

                                                
3 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, ed.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007), hlm. 67. 

4 Ibid., hlm. 68. 
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2. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Singapura 

Negara Indonesia dan Singapura merupakan 2 (dua) negara yang 

menganut sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena 

dilatarbelakangi oleh negara Indonesia yang pernah menjadi daerah bekas 

jajahan negara Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental 

sedangkan Negara Singapura adalah daerah bekas jajahan Negara Inggris 

yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Oleh karena itu, hal tersebut 

juga mempengaruhi sistem hukum di masing-masing negara. 

a. Sistem Hukum Negara Indonesia 

Sistem hukum negara Indonesia dipengaruhi oleh tiga pilar sistem 

hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum 

Islam. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda 

yang mempunyai sifat individualistik. Perjalanan hukum negara Indonesia 

tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami 

penjajahan. Dengan adanya penjajahan tersebut sangat berpengaruh 

terhadap sistem hukum negara kita, karena para penjajah menggunakan 

hukumnya sendiri untuk diterapakan di negara jajahannya. Sistem hukum 

adat ini salah satu sifatnya adalah komunal, adat merupakan cerminan 

kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan 

dari abad ke abad. Istilah hukum adat baru muncul dalam perundang-

undangan tahun 1920, yaitu dalam perundang-undangan negara Belanda 

mengenai perguruan tinggi di negara Belanda. Sistem Hukum Islam sudah 

ada sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Sistem hukum Islam sudah 
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dijalankan oleh para pemeluk Islam. Yang jelas Islam datang sekaligus 

hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di 

Indonesia.
5
 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu 

ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam 

peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara 

sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini 

dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum 

adalah “kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan 

kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur 

dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu 

dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa 

menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim 

hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam 

batas-batas kewenangannya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara 

hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin Res Ajudicata).
6
 

b. Sistem Hukum Negara Singapura 

“Singapore has inherited the English Common Law tradition.
7
 

Being a former British colony, the legal system in Singapore is 

based on the English Common Law”.
8
 

                                                
5 Muhammad Rizal Nugroho, “Sistem Hukum Yang Ada Di Indonesia”, http://m_rizal-n-

fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-82544-Studi%20Strategis%20Indonesia%20-

Sistem%20Hukum%20Yang%20Ada%20Di%20Indonesia.html, diunduh 11 Juni 2014. 

6 R. Abdoel Djamali, Op.Cit., hlm. 69. 

7 Tzi Yong Sam Sim, “A Guide to the Singapore Legal System and Legal Research”, 

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Singapore.htm, diunduh 12 Juni 2014. 

8 Janus, “Introduction to Singapore’s Legal System”, 

http://www.guidemesingapore.com/relocation/introduction/singapores-legal-system, diunduh 12 

Juni 2014. 
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Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Singapura telah mewarisi sistem hukum Common Law 

tradisinya Inggris. Menjadi daerah bekas jajahan Inggris, 

sistem hukum di Negara Singapura didasarkan pada sistem 

hukum Common Law Inggris”. 

 

Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo 

Amerika”. Sistem hukum ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke 

XI yang sering disebut sebagai sistem “Common law” dan sistem 

“Unwritten Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai unwritten law, 

hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah di dalam sistem hukum 

ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (statutes).
9
 

“Law comes from 3 (three) sources: legislation, case 

law(known as common law), and equity law”.
10

 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Sumber-sumber hukum negara Singapura berasal dari undang-

undang tertulis, kasus hukum (dikenal sebagai common law), 

dan hukum kebiasaan”. 

 

Sumber hukum dalam sistem hukum Common Law ialah putusan-

putusan hakim/pengadilan (judicial decisions), kebiasaan-kebiasaan, 

peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi 

negara. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian 

hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi 

kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-

kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undangan dan peraturan 

                                                
9 R. Abdoel Djamali, Op.Cit., hlm. 70. 

10 Tay, Catherine Swee Kian, Know Your Employment Obligation, (Singapore: Marshall 

Cavendish Business, 2002), hlm. 17. 
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administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya 

kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam 

pengadilan. Sumber-sumber hukum di atas tidak tersusun secara sistematis 

dalam hierarki tertentu seperti dalam sistem hukum Eropa Kontinental. 

Selain itu, peranan seorang hakim berbeda. Hakim berfungsi tidak hanya 

sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-

peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk 

seluruh tata kehidupan masyarakat. Selain itu, hakim menciptakan prinsip-

prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain 

untuk memutuskan perkara yang sejenis.
11

 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Kata dasar dari perlindungan yaitu lindung. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata lindung dan perlindungan adalah:
12

 

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di 

belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, 

panas, dan sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat 

berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi”. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat 

berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu 

melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi 

kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

                                                
11 Ibid., hlm. 71. 

12 Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas. 

go.id/kbbi/index.php, diunduh 22 Juni 2014 
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kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam kepentingannya.
13

 

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum 

(rechsbescherming) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan 

hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif 

yang dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan 

perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan 

perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur 

peradilan.
14

 

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi 

rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila adalah 

dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. Konsepsi 

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-

konsep rechtsstaat dan the rule of law. Konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan 

konsep rechsstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, sehingga 

pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan 

subur dalam wadah rechtsstaat atau the rule of law. Sebagai kerangka 

pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum 

                                                
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
14 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan 1, (Surabaya: 

Peradaban,2007), hlm. 3-5. 
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bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan 

prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
15

 

4. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Negara 

Indonesia 

a. Konstitusi Negara Indonesia 

Hak setiap orang terdapat dalam landasan konstitusional di Negara 

Indonesia, yakni terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD’45 yang 

berbunyi: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

 

Hak ini dipertegas lagi di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD’45 yang 

berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk bekerja dan serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja”. 

 

Merujuk pada pasal-pasal di atas, setiap pekerja/buruh berhak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam hubungan kerja dan 

sesudah hubungan kerja. 

b. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

                                                
15 Ibid., hlm.18-19. 
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Kehadiran UU Ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam 

khasanah hukum perburuhan/ketenagakerjaan yakni:
16

 

1) Mensejajarkan istilah buruh/pekerja, istilah majikan diganti 

menjadi pengusaha dan pemberi kerja; istilah ini sudah lama 

diupayakan untuk diubah agar lebih sesuai dengan Hubungan 

Industrial Pancasila. 

2) Menggantikan istilah perjanjian perburuhan (labour 

agreement)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan 

alasan bahwa perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal 

yang sering kali dalam pembuatannya menimbulkan benturan 

kepentingan antara pihak buruh dengan majikan. 

3) Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan 

antara pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada 

malam hari. Bagi buruh/pekerja wanita berdasarkan undang-

undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari. 

Pengusaha diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal 

ini. 

4) Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan 

minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian 

hukum dalam penegakannya. 

                                                
16 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ed. revisi, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 12. 
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5) Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, 

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan 

kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatana pendaftaran, 

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan 

pencabutan izin. Pada peraturan perundang-undangan sebelumnya 

sanksi ini tidak diatur. 

UU ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan 

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga memudahkan para pihak 

yang berkepentingan untuk mempelajarinya. 

c. Definisi Tenaga Kerja 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 

Pengertian tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan tersebut 

menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang 

memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dari pengertian di atas tampak perbedaan yakni dalam UU 

Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat 
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memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam 

maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut 

sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri 

seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula yang di luar hubungan kerja 

serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian umum. 

Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi 

kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri 

sendiri, dengan demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama 

ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya 

sendiri.
17

 

d. Definisi Pekerja/Buruh 

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Jadi unsur dari seorang pekerja/buruh yaitu bekerja pada orang lain 

dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu saya 

sependapat dengan Lalu Husni yang mengatakan “pekerja/buruh adalah 

tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja belum tentu pekerja/buruh”.
18

 

Pada zaman feudal atau zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan 

dengan buruh itu biasanya adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, 

                                                
17 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 16. 

18 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, ed. revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 3. 
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mandor, tukang, dan lain-lain orang yang melakukan pekerjaan kasar 

sejenisnya. Sedangkan orang yang mengerjakan pekerjaan halus disebut 

dengan istilah pegawai/karyawan. Hal ini sengaja dilakukan oleh 

Pemerintahan Hindia Belanda untuk membedakan status dan semata-mata 

hanya untuk memecah belah bangsa Indonesia.
19

 

Istilah pekerja/buruh yang sekarang disandingkan muncul karena 

dalam undang-undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja yang 

menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah buruh/pekerja 

yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki 

penggunaan istilah pekerja karena istilah buruh yang berkonotasi dengan 

pekerja kasar dan juga kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak 

majikan. Karena itulah pada era orde baru istilah serikat buruh diganti 

menjadi istilah serikat pekerja. Serikat pekerja saat itu sangat sentralistik, 

sehingga para pekerja/buruh saat itu tidak dapat secara bebas untuk 

membentuk organisasi pekerja/buruh yang lain. Serikat pekerja saat itu 

juga tidak merespon tuntutan dari pekerja/buruh yang menuntut 

pemenuhan hak-hak dari pekerja/buruh. Itulah sebabnya ketika RUU 

Serikat Buruh/Pekerja dibahas terjadi perdebatan yang panjang mengenai 

istilah ini, dari pemerintah menghendaki istilah pekerja sementara dari 

kalangan pekerja/buruh menginginkan penggunaan istilah buruh karena 

trauma masa lalu dengan istilah serikat pekerja yang selalu diatur 

                                                
19 Zainal Asikin, et al., Op.Cit., hlm. 39. 
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berdasarkan kehendak pemerintah, akhirnya ditempuh jalan tengah dengan 

mensejajarkan kedua istilah tersebut.
20

 

e. Definisi Pemberi Kerja 

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pengaturan definisi pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang 

yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai 

pengusaha khususnya bagi pekerja/buruh pada sektor informal.
21

 

f. Definisi Pengusaha 

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pengusaha adalah: 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga 

sangat populer karena perundang-undangan sebelum UU Ketenagakerjaan 

                                                
20 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 20. 
21 Ibid., hlm. 37. 
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menggunakan istilah majikan. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah 

majikan juga kurang sesuai dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila 

karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas 

sebagai lawan atau kelompok penekan dari buruh, padahal antara buruh 

dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai 

kedudukan yang sama. Oleh karena itu, lebih tepat jika majikan disebut 

dengan istilah pengusaha.
22

 

g. Definisi Perusahaan 

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

perusahaan adalah: 

1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain; 

2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

h. Definisi Perjanjian Kerja 

Menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

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

                                                
22 Ibid., hlm. 36. 
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para pihak. Sehingga sejak adanya perjanjian kerja, pekerja/buruh dan 

pengusaha telah saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dalam hal ini kata 

perikatan lebih luas dari pada perjanjian karena perikatan dapat dilahirkan 

dengan suatu persetujuan ataupun karena undang-undang, sedangkan 

perjanjian lahir karena suatu persetujuan. Dapat diartikan bahwa perikatan 

adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah 

merupakan suatu peristiwa hukum yang konkrit.
23

 

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 

Secara umum syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, 

yakni: 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) suatu hal tertentu; 

4) suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas juga tertuang dalam Pasal 52 

ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja 

dibuat atas dasar: 

1) Kesepakatan kedua belah pihak; 

2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

                                                
23 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXII, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm 122. 
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3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

4) dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Menurut pendapat Kosidin, perjanjian kerja dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (selanjutnya disebut 

PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (selanjutnya 

disebut PKWTT).
24

 

i. Definisi Hubungan Kerja 

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah. Jadi hubungan kerja terjadi sejak adanya perjanjian kerja yang 

sah antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja dan terpenuhinya unsur-

unsur diatas. 

j. Definisi Hubungan Industrial 

Menurut Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan 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. 

                                                
24 Abdul Khakim, Op.cit., hlm. 58. 
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k. Ketentuan Umum 

Dalam UU Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan: 

1) Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 

18.00. 

2) 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 

3) Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 

4) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

5. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Negara 

Singapura 

a. Konstitusi Negara Singapura 

Hak setiap orang terdapat dalam landasan konstitusional di Negara 

Singapura, yakni terdapat di dalam Constitution Of The Republic Of 

Singapore 9
th

 August 1965 Part IV Fundamental Liberties Article 12 

Equal Protection Number 1  yang berbunyi: 

“All persons are equal before the law and entitled to the equal 

protection of the law”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 
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“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama”. 

 

Merujuk pada pasal di atas, semua orang baik itu pengusaha dan 

pekerja harus mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. 

b. Definisi Tenaga kerja, Pekerja dan Hubungan Kerja 

Di dalam hukum di negara Singapura, pengusaha dan pekerja diatur 

oleh hubungan kontrak, baik secara tertulis atau lisan. Ada dua jenis 

tenaga kerja di negara Singapura yakni:
25

 

1) Contract of Service 

“A contract of service is an agreement (oral or written) 

between one person employing another as an employee. For 

example, it can be  an apprenticeship contract  or in the form 

of a letter of appointment”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Sebuah perjanjian kerja atas dasar kesepakatan baik secara 

tertulis atau lisan di antara pengusaha yang mempekerjakan 

seseorang sebagai pekerja. Sebagai contoh, dapat kontrak 

magang atau dalam bentuk surat penunjukan”. 

 

Unsur seorang pekerja “Contract of Service” yaitu: 

a) Pengusaha mempunyai kontrol dan memberikan perintah 

langsung kepada pekerja. 

b) Pekerja menerima pembayaran gaji (salary or wages) bulanan. 

c) Pekerja mempunyai jam waktu kerja yang jelas(working 

hours), uang lembur (overtime pay), cuti liburan (holiday 

leave), dan cuti sakit (sick leave). 

 

                                                
25 Tay, Catherine Swee Kian, Op.Cit., hlm. 25. 
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2) Contract for Service 

“There is no employer-employee relationship in a contract for 

service. The person who gives services on a freelance basis for 

a fee does not come within the protection of the Employment 

Act”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Di dalam contract for service tidak ada hubungan pengusaha-

pekerja. Tenaga kerja yang bekerja sebagai freelance yang 

berdasarkan kesepakatan biaya tidak ada dalam perlindungan 

Undang-undang Ketenagakerjaan”. 

 

Unsur seorang tenaga kerja “Contract for Service” yaitu: 

a) Menerima pembayaran uang setelah menyelesaikan pekerjaan 

(workdone). 

b) Waktu kerja bebas diatur sendiri, tidak adanya pembayaran di 

hari tidak bekerja. 

c) Membawa peralatan (tools) dan perlengkapan (equipment) 

sendiri. 

Membedakan kedudukan seorang pekerja dengan seorang 

kontraktor independen (orang yang bekerja sendiri) adalah hal yang 

penting. Hal ini disebabkan Emplyoment Act, provident funds(dana 

providen), dan trade unions (serikat pekerja) hanya berlaku untuk 

pekerja yang disebutkan di angka 1 (satu) di atas dan tidak ditujukan 

kepada tenaga kerja seperti angka 2 (dua) di atas. Di Singapura, hanya 

pekerja yang telah membuat perjanjian kerja dengan pengusaha yang 

bisa disebut pekerja.
26

 

                                                
26 Ibid. 
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c. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan 

Yang mendapatkan perlindungan hukum dari Employment Act 

adalah:
27

 

1)       Every employee earning less than $2500 per month, including 

workmen (regardless of nationality and their salary level) who 

are under a contract of service with his employer. But the 

Emplyoment Act does not apply to the following: 

 Anyone employed in managerial, executive or 

confidential position who earns a basic monthly salary 

of more than $4,500. 

 Any seafarer. 

 Any domestic worker. 

 Anyone employed by a Statutory Board or the 

Government. 

 Any person belonging to any other class of persons 

whom the Minister may, from time to time by 

notification in the Gazette, declare not toa be 

employees for the purposes of this Act. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Setiap pekerja yang berpenghasilan kurang dari $2500 per 

bulan, termasuk buruh (tanpa melihat kewarganegaraan dan 

tingkatan gaji) yang berada di bawah perjanjian kerja dengan 

pengusaha. Akan tetapi Emplyoment Act tidak berlaku bagi: 

 Seseorang yang bekerja di manajemen, eksekutif atau 

posisi rahasia yang berpenghasilan lebih dari $4500 

perbulan. 

 Pelaut. 

 Pembantu rumah tangga. 

 Seseorang yang dipekerjakan di bidang pemerintahan. 

 Setiap orang yang termasuk dalam golongan yang 

bukan pekerja menurut Menteri yang diberitahukan 

melalui pemberitahuan dalam berita dari waktu ke 

waktu yang dinyatakan bukan pekerja menurut UU ini. 

 

2) Children under 16 years old have protection under the 

provisions on “Employment of Children & Young Persons” in 

the Employment Act. 

 

                                                
27 Ibid., hlm. 27. 
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Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

 

Anak-anak berusia di bawah 16 tahun memiliki perlindungan di 

bawah ketentuan “Employment of Children & Young Persons” 

di the Employment Act. 

 

3)       Female employees get protection under the provisions on 

“Maternity Protection and Benefits” in the Employment Act. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

 

Karyawan perempuan mendapatkan perlindungan di bawah 

ketentuan “Maternity Protection and Benefits” di the Employment Act. 

 

4)   A “workman” is a manual worker. He is: 

 Any person(skilled or unskilled) doing manual work, for 

example an artisan or apprentice but not including any 

seaman or domestic servant. 

 Any person other than clerical staff employed in the 

operation or maintenance or mechanically propelled 

vehicles used for the transport or passengers for hire or 

commercial purposes. 

 Any person employed to supervise any workman and 

doing manual work. But the time spent in doing manual 

work must not be less than one half of his total working 

time in a salary period. 

 Cleaners. 

 Construction workers. 

 Labourers. 

 Machine operators and assemblers. 

 Metal and machinery workers. 

 Train,bus, lorry and van drivers  

 Train and bus inspectors;and.. 

 Any worker employed on piece rates in the employer’s 

premises. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

 

Pekerja yang dikategorikan sebagai berikut: 

 Setiap orang (terampil atau tidak terampil) melakukan 

pekerjaan manual, misalnya seorang tukang atau 

magang tetapi tidak termasuk pelaut atau pembantu 

rumah tangga. 

 Setiap orang selain staf administrasi bekerja dalam 

operasi atau pemeliharaan atau kendaraan digerakkan 
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secara mekanis digunakan untuk transportasi 

penumpang atau untuk tujuan komersial. 

 Setiap orang yang dipekerjakan untuk mengawasi 

pekerja apapun dan melakukan pekerjaan manual. Tapi 

waktu yang dihabiskan dalam melakukan pekerjaan 

manual tidak boleh kurang dari setengah dari total 

waktu kerjanya dalam periode gaji. 

 Tukang bersih-bersih. 

 Pekerja konstruksi. 

 Buruh. 

 Operator dan perakit mesin. 

 Pekerja dalam bidang logam dan mesin. 

 Sopir kendaraan van, truk, bus dan kereta. 

 Inspektur bus dan kereta. 

 Tukang potong yang dipekerjakan dalam lingkungan 

kerjanya. 

 

Untuk mencari tahu apakah seseorang mendapatkan perlindungan 

hukum Employment Act dapat dilihat dari tugas pekerjaan pekerja 

tersebut dari pada melihat dari jabatan pekerja tersebut. 

d. Definisi Pengusaha 

Definisi majikan menurut hukum negara Singapura adalah setiap orang 

yang mempekerjakan orang lain di bawah “Contract of Service”. 

“Employer includes a sole-proprietor or partnership or a 

corporation and any person defined to be an employer under 

any written law in Singapore”.
28

 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Pengusaha termasuk pemilik tunggal atau kemitraan atau 

korporasi suatu usaha dan orang yang didefinisikan sebagai 

pengusaha berdasarkan hukum tertulis di Singapura”. 

  

 

 

 

 

                                                
28 SNP Corporation Ltd, Guide to The Employment Act, (Singapore: SNP Security Printing Pte 

Ltd, 1997), hlm. 47. 

Budi Prawira, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam pemutusan hubungan Kerja 
(PHK) di Negara Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014



30 

 

e. Definisi Perjanjian Kerja 

Dalam kontrak kerja di negara Singapura ada ketentuan minimal 

terhadap syarat dan kondisi (terms and conditions) yang harus dipenuhi 

dan tidak boleh kurang menguntungkan bagi pekerja dari yang sudah 

ditentukan oleh Employment Act. Ketentuan yang kurang menguntungkan 

akan batal demi hukum.
29

 

f. Ketentuan Umum 

Dalam “Employment Act” yang dimaksud dengan: 

1) 1 (satu) hari berarti periode 24 (dua puluh empat)  jam dimulai 

pada tengah malam. 

2) 1 (satu) minggu berarti jangka waktu terus menerus 7 (tujuh) hari. 

3) Upah (salary) berarti semua gaji termasuk tunjangan dibayarkan 

kepada pekerja dalam hal pekerjaan “Contract of Service”, tetapi 

tidak termasuk: 

a) Nilai dari setiap akomodasi rumah, pasokan listrik, air, 

kehadiran medis, atau kemudahan lainnya, atau dari layanan 

dikecualikan oleh ketertiban umum atau khusus dari Menteri 

diumumkan dalam berita. 

b) Setiap kontribusi yang dibayar oleh pengusaha pada rekening 

sendiri untuk setiap dana pensiun atau dana provident. 

c) Setiap penyisihan bepergian atau nilai dari setiap konsesi 

bepergian. 

                                                
29 Tay, Catherine Swee Kian, Op.Cit., hlm. 30. 
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d) Jumlah yang dibayar kepada pekerja untuk mengganti dia 

untuk biaya khusus yang dikeluarkan oleh dia dalam perjalanan 

kerjanya. 

e) Setiap persen dibayarkan pada debit atau pensiun. 

f) Manfaat penghematan dibayarkan pada penghematan. 

6. Tinjauan Khusus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Menurut 

Hukum Negara Indonesia 

a. Definisi PHK 

Menurut Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut dengan PHK) 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 

pengusaha. 

Prof. Imam Soepomo mengatakan bahwa PHK bagi pekerja/buruh 

merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari 

berakhirnya mempunyai pekerjaa, permulaan dari berakhirnya kemampuan 

membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, 

permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan 

sebagainya.
30

 Oleh karena itu, PHK harus dihindari bahkan jika mungkin 

ditiadakan sama sekali. 

 

 

                                                
30 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Cet. V, 

(Jakarta:Djambatan,1983), hlm. 115-116. 
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b. Ketentuan PHK 

PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, 

khususnya dari kalangan pekerja/buruh karena dengan PHK pekerja/buruh 

yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi 

diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam 

hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan 

pemerintah), dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi 

PHK. Jika pengusaha akan melakukan PHK, maka terlebih dahulu harus 

merundingkannya dengan pekerja/buruh atau dengan serikat pekerja/buruh 

yang bersangkutan jika menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Dalam hal 

perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha 

hanya dapat melakukan PHK dengan pekerja/buruh setelah memperoleh 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

PHK tanpa penetapan dari lembaga yang berwenang batal demi hukum, 

kecuali alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 154 UU 

Ketenagakerjaan.
31

 

c. Jenis-Jenis PHK 

Dalam literatur UU Ketenagakerjaan dikenal ada beberapa jenis PHK 

yaitu: 

1) PHK Oleh Pengusaha 

Alasan-alasan yang diperbolehkan bagi pengusaha untuk 

melakukan PHK terhadap pekerja/buruh antara lain: 

                                                
31 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 177-179. 
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a) Kesalahan Berat 

Menurut Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan 

kesalahan berat sebagai berikut: 

(1) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang 

dan/atau uang milik perusahaan; 

(2) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan 

sehingga merugikan perusahaan; 

(3) mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, 

memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, 

dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 

(4) melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan 

kerja; 

(5) menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi 

teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 

(6) membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; 

(7) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan 

dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 
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(8) dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja 

atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 

(9) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

atau 

(10) melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan 

yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1) 

harus didukung dengan bukti sebagai berikut: 

(1) Pekerja/buruh tertangkap tangan; 

(2) ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau 

(3) bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak 

yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan 

didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

Namun ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan tersebut telah 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap 

tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / 

acuan dalam penyelesaian hubungan industrial sejak diterbitkan 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 

2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam 

Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelesaian 

kasus PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu 

memperhatikan hal - hal sebagai berikut : 

(1) Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan 

pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat ( eks Pasal 158 

ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan 

hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

(2) Dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan 

tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka 

pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

b) Karyawan Ditahan 

Menurut Pasal 160 ayat (3) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat 

melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses 

perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Lalu 

menurut ayat (4) dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana 

sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka 
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pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. Dan 

menurut ayat (5) dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana 

sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh 

dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 

Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

c) Kesalahan Ringan 

Menurut Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan 

yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan 

diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara 

berturut-turut. 

d) Restrukturisasi 

Menurut Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, 

penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan 

dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. 
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Sedangkan menurut Pasal 163 ayat (2) UU Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, 

penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak 

bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya. 

Restrukturisasi perusahaan di atas mempunyai perbedaan. 

Restukturisasi sebagaimana ayat (1) mengakibatkan pekerja/buruh 

melakukan resign dan sebagaimana ayat (2) mengakibatkan 

pekerja/buruh dipecat oleh pengusaha. 

e) Perusahaan Tutup 

Menurut Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan 

perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 

(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur). Menurut ayat 

(2) bahwa kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun 

terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

Menurut Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena 

mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 
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keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan 

efisiensi. 

Perusahaan tutup di atas mempunyai perbedaan. Pengertian 

perusahaan tutup sebagaimana ayat (1) perusahaan tutup karena 

mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, 

atau keadaan memaksa (force majeur). Sedangkan perusahaan 

tutup sebagaimana ayat (3) perusahaan tutup karena melakukan 

efisiensi 

f) Perusahaan Pailit 

Menurut Pasal 165 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh karena perusahaan pailit. 

g) Pekerja/Buruh Pensiun 

Menurut Pasal 167 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun. 

h) Mangkir 

Menurut Pasal 168 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih 

berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi 

dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) 

kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya 

karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Menurut ayat (2), 
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keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama 

pekerja/buruh masuk bekerja. 

2) PHK Oleh Pekerja/Buruh 

Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan 

pihak pengusaha, karena pada prinsipnya pekerja/buruh tidak boleh 

dipaksakan untuk terus-menerus bekerja bilamana ia sendiri tidak 

menghendakinya. Dengan demikian PHK oleh pekerja/buruh atas 

dasar kemauan sendiri untuk meminta diputuskan hubungan 

kerjanya.
32

 

Beberapa alasan yang dapat digunakan pekerja/buruh untuk 

melakukan PHK terhadap pengusah antara lain: 

a) Resign 

Menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pekerja/buruh dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri 

dengan memperhatikan ayat (3) yaitu pekerja/buruh yang 

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

memenuhi syarat: 

(1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 

mulai pengunduran diri; 

(2) tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

                                                
32 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 185. 
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(3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai 

pengunduran diri. 

Menurut ayat (4) pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

b) Kesalahan Pengusaha 

Menurut Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan 

hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan 

sebagai berikut: 

(1) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam 

pekerja/buruh; 

(2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah 

ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; 

(4) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada 

pekerja/buruh; 

(5) memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan 

pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau 
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(6) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, 

keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh 

sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada 

perjanjian kerja. 

Namun dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha 

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

c) Sakit Panjang/Cacat Yang Disebabkan Hubungan Kerja 

Menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami 

cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan 

pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat 

mengajukan pemutusan hubungan kerja. 

3) Hubungan Kerja Putus Demi Hukum 

Selain PHK oleh pengusaha dan pekerja/buruh, suatu hubungan 

kerja juga dapat putus/berakhir demi hukum, artinya hubungan kerja 

tersebut harus putus dengan sendirinya dan kepada pekerja/buruh, 

pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang 

berwenang. 
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Menurut Pasal 154 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak 

diperlukan dalam hal: 

a) Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana 

telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; 

b) pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara 

tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya 

tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja 

sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama 

kali; 

c) pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau 

d)  pekerja/buruh meninggal dunia. 

4) PHK Oleh Pengadilan 

Pengaturan penyelesaian PHK dalam hukum ketenagakerjaan kita 

sesuai dengan undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang dilakukan oleh pengadilan  penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial.  

d. Hak-Hak Pekerja/Buruh yang di PHK 

Menurut Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
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membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai berikut: 

1) Uang Pesangon 

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit sebagai berikut: 

a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) 

tahun, 2 (dua) bulan upah; 

c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) 

tahun, 4 (empat) bulan upah; 

e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 

(lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 

h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan 

upah. 
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2) Uang Penghargaan Masa Kerja 

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) 

tahun, 2 (dua) bulan upah; 

b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 

(duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah; 

d) masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 

(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 21 (duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

g) masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 24 (duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h) masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) 

bulan upah. 

3) Uang Penggantian Hak 

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
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b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 

ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; 

c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan 

atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 

d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Menurut Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang 

seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: 

a) upah pokok; 

b) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang 

diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk 

harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh 

secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar 

pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap 

selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus 

dibayar oleh pekerja/buruh. 

Sedangkan menurut ayat (2) dalam hal penghasilan pekerja/buruh 

dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan 

adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Ayat (3) dalam hal 

upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, 
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potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama 

dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan 

terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota. Ayat (4) dalam hal pekerjaan 

tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah 

borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 

12 (dua belas) bulan terakhir. 

e. Rumus Menghitung Hak Pekerja/Buruh yang di PHK 

Katakanlah Uang Pesangon disingkat menjadi UP, Uang Penghargaan 

Masa Kerja disingkat menjadi UPMK, dan Uang Penggantian Hak 

disingkat menjadi UPH, maka yang menjadi hak pekerja/buruh adalah: 

Tabel 1 

Rumus Menghitung Hak Pekerja/Buruh Yang Di PHK 

Alasan PHK Hak Pekerja/Buruh 

Kesalahan Berat UPH dan/atau Uang Pisah 

Karyawan Ditahan UPMK + UPH 

Kesalahan Ringan UPMK + UP + UPH 

Restrukturisasi 

-mengakibatkan pekerja/buruh 

resign 

-mengakibatkan pekerja/buruh 

dipecat oleh pengusaha 

 

-UP + UPMK + UPH 

 

-(2(UP)) + UPMK + UPH 

Perusahaan Tutup 

-karena mengalami kerugian 

-karena melakukan efisiensi 

 

-UP + UPMK + UPH 

-(2(UP)) + UPMK + UPH 

Perusahaan Pailit UPMK + UP + UPH 

Pekerja/Buruh Pensiun (2(UP)) + UPMK + UPH 

Mangkir UPH dan/atau Uang Pisah 

Pekerja/Buruh Resign UPH 

Kesalahan Pengusaha (2(UP)) + UPMK + UPH 

Pekerja/Buruh Sakit Panjang / 

Cacat Yang Disebabkan 

Hubungan Kerja 

 

(2(UP)) + (2(UPMK)) + UPH 

Pekerja/Buruh Meninggal (2(UP)) + UPMK + UPH 

Pengakhiran Kontrak Sepihak UPAH x Sisa Masa Kontrak 
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f. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif 

1) Ketentuan Pidana 

Menurut Pasal 184 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa barang 

siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 

ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 

Menurut Pasal 185 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa barang 

siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 

90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan 

sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat 

ratus juta rupiah). 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan tindak 

pidana kejahatan. 

2) Sanksi Administratif 

Menurut Pasal 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif 

atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 

5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), 
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Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan 

Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

Menurut ayat (2) bahwa sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berupa: 

a) teguran; 

b) peringatan tertulis; 

c) pembatasan kegiatan usaha; 

d) pembekuan kegiatan usaha; 

e) pembatalan persetujuan; 

f) pembatalan pendaftaran; 

g) penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; 

h) pencabutan ijin. 

7. Tinjauan Khusus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Menurut 

Hukum Negara Singapura 

a. Definisi PHK 

Menurut hukum negara Singapura PHK adalah: 

“dismiss means the termination of the contract of service of an 

employee by his employer, with or without notice and whether 

on the grounds of misconduct or otherwise”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“memberhentikan (PHK) artinya pemutusan kontrak kerja 

seorang pekerja oleh pengusaha dengan atau tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu dan atas dasar kesalahan dan 

begitu juga sebaliknya”. 
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b. Ketentuan PHK 

Ketentuan-ketentuan mengenai PHK yang ada di dalam “Employment 

Act” di negara Singapura adalah sebagai berikut: 

1) Pemutusan Hubungan kerja (Termination of Contract) 

“Employment Act Part II section 9 subsection (1) said a 

contract of service for a specified piece of work or for a 

specified period of time shall, unless otherwise terminated in 

accordance with the provisions of this Part, terminate when the 

work specified in the contract is completed or the period of 

time for which the contract was made has expired”. 

 

“Employment Act Part II section 9 subsection (2) said a 

contract of service for an unspecified period of time shall be 

deemed to run until terminated by either party in accordance 

with the provisions of this Part”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 9 ayat (1) mengatakan bahwa 

sebuah perjanjian kerja untuk sebuah pekerjaan tertentu atau 

untuk suatu jangka waktu tertentu, kecuali dibatalkan sesuai 

dengan ketentuan Bab ini, berakhir pada saat pekerjaan yang 

ditentukan dalam perjanjian kerja selesai atau periode 

waktunya telah berakhir”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 9 ayat (2) mengatakan bahwa 

sebuah perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu yang tidak 

ditentukan dianggap dijalankan sampai diakhiri oleh salah satu 

pihak sesuai dengan ketentuan dari Bab ini”. 

 

2) Pemberitahuan Atas PHK (Notice of Termination of Contract) 

“Employment Act Part II section 10 subsection (1) said either 

party to a contract of service may at any time give to the other 

party notice of his intention to terminate the contract of 

service”. 

 

“Employment Act Part II section 10 subsection (2) said The 

length of such notice shall be the same for both employer and 

employee and shall be determined by any provision made for 

the notice in the terms of the contract of service, or, in the 
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absence of such provision, shall be in accordance with 

subsection (3). 

 

“Employment Act Part II section 10 subsection (3) said the 

notice to terminate the service of a person who is employed 

under a contract of service shall be not less than (a) one day’s 

notice if he has been so employed for less than 26 weeks; (b) 

one week’s notice if he has been so employed for 26 weeks or 

more but less than 2 years; (c) 2 weeks’ notice if he has been so 

employed for 2 years or more but less than 5 years; and (d) 4 

weeks’ notice if he has been so employed for 5 years or more”. 

 

“Employment Act Part II section 10 subsection (5) said such 

notice shall be written and may be given at any time, and the 

day on which the notice is given shall be included in the period 

of the notice”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 10 ayat (1) mengatakan bahwa 

baik pengusaha ataupun pekerja dalam perjanjian kerja setiap 

saat dapat memberitahu kepada pihak lain pemberitahuan dari 

niatnya untuk mengakhiri suatu perjanjian kerja”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 10 ayat (2) mengatakan bahwa 

jangka waktu pemberitahuan tersebut harus sama baik untuk 

pihak pengusaha ataupun pekerja dan harus diatur 

ketentuannya di dalam ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

kerja, dan jika tidak adanya ketentuan yang mengatur di dalam 

perjanjian kerja, maka ketentuan yang akan dipakai adalah 

ketentuan dalam ayat (3) berikut”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 10 ayat (3) mengatakan bahwa 

pemberitahuan untuk mengakhiri suatu perjanjian kerja tidak 

kurang dari (a) pemberitahuan satu hari sebelum jika ia telah 

bekerja selama kurang dari 26 minggu satu hari; (b) 

pemberitahuan satu minggu sebelum jika ia telah bekerja 

selama 26 minggu atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun; (c) 

pemberitahuan 2 minggu sebelum jika ia telah bekerja selama 2 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun; dan (d) 

pemberitahuan 4 minggu jika ia telah bekerja selama 5 tahun 

atau lebih”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 10 ayat (5) mengatakan bahwa 

pemberitahuan tersebut harus dibuat secara tertulis dan dapat 

diberikan setiap saat, dan keterangan hari di mana 
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pemberitahuan tersebut diberikan harus dimasukkan ke dalam 

pemberitahuan secara tertulis tersebut”. 

 

 

3) PHK Tanpa Pemberitahuan (Termination of Contract Without 

Notice) 

“Employment Act Part II section 11 subsection (1) said either 

party to a contract of service may terminate the contract of 

service without notice or, if notice has already been given in 

accordance with section 10, without waiting for the expiry of 

that notice, by paying to the other party a sum equal to the 

amount of salary at the gross rate of pay which would have 

accrued to the employee during the period of the notice and in 

the case of a monthly-rated employee where the period of the 

notice is less than a month, the amount payable for any one day 

shall be the gross rate of pay for one day’s work”. 

 

“Employment Act Part II section 11 subsection (2) said either 

party to a contract of service may terminate the contract of 

service without notice in the event of any wilful breach by the 

other party of a condition of the contract of service”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 11 ayat (1) mengatakan bahwa 

salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu, apabila pemberitahuan telah 

dilakukan sesuai ketentuan Nomor 10, jika salah satu pihak 

tidak mau menunggu berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 

maka salah satu pihak dapat membayar kepada pihak satunya 

jumlah yang sama dengan jumlah gaji pada tingkat bruto upah 

yang akan diterima oleh pekerja selama periode pemberitahuan 

dan dalam kasus seorang pekerja bulanan di mana periode 

pemberitahuan kurang dari sebulan, jumlah yang harus 

dibayarkan untuk setiap satu hari akan menjadi gross rate upah 

perhari”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 11 ayat (2) mengatakan bahwa 

salah satu pihak dalam perjanjian kerja dapat mengakhiri 

perjanjian kerja tanpa pemberitahuan dalam hal terjadi 

pelanggaran yang disengaja oleh salah satu pihak dari 

ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut”. 
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c. Jenis-Jenis PHK 

Dalam literatur Employment Act dikenal ada beberapa jenis PHK yaitu: 

1) PHK Oleh Pengusaha 

Beberapa alasan yang diperbolehkan pengusaha melakukan PHK 

terhadap pekerja menurut hukum di negara Singapura: 

a) Ketika Suatu Perjanjian Kerja Dianggap Batal Oleh Pengusaha 

(When contract deemed to be broken by employer and 

employer) 

“Employment Act Part II section 13 subsection (2) said an 

employee shall be deemed to have broken his contract of 

service with the employer if he has been continuously absent 

from work for more than 2 days (a) without prior leave from 

his employer or without reasonable excuse; or (b) without 

informing or attempting to inform his employer of the excuse 

for such absence”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 13 ayat (2) mengatakan bahwa 

seorang pekerja dianggap telah melanggar perjanjian kerjannya 

dengan pengusaha jika ia terus absen dari pekerjaannya selama 

lebih dari 2 hari berturut-turut (a) tanpa cuti terlebih dahulu 

dari majikannya atau tanpa alasan yang masuk akal; atau (b) 

tanpa memberitahu atau mencoba untuk memberitahu 

pengusaha alasan untuk ketidakhadirannya tersebut”. 

 

Jadi menurut Employment Act Bab II bagian 11 ayat (2) seorang 

pengusaha dapat melakukan PHK tanpa pemberitahuan karena pekerja 

telah melanggar perjanjian kerjanya dalam hal pekerja absen lebih dari 

2 hari berturut-turut dan perjanjian kerja tersebut dapat dianggap telah 

batal atau dilanggar. 
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b) Kesalahan Pekerja 

“Employment Act Part II section 14 subsection (1) said an 

employer may after due inquiry dismiss without notice an 

employee employed by him on the grounds of misconduct 

inconsistent with the fulfilment of the express or implied 

conditions of his service except that instead of dismissing an 

employee an employer may (a) instantly down-grade the 

employee; or (b) instantly suspend him from work without 

payment of salary for a period not exceeding one week”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 14 ayat (1) mengatakan bahwa 

seorang pengusaha setelah melakukan pemeriksaan 

menyeluruh dapat memberhentikan tanpa pemberitahuan 

pekerja yang dipekerjakannya dengan alasan kesalahan 

konsisten dengan pemenuhan ketentuan tersurat maupun 

tersirat perjanjian kerjanya kecuali bahwa alih-alih 

memberhentikan seorang pekerja, pengusaha dapat mengambil 

tindakan (a) menurunkan jabatan pekerja; atau (b) langsung 

menangguhkan dia dari bekerja tanpa pembayaran gaji untuk 

jangka waktu tidak lebih dari satu minggu. 

 

2) PHK Oleh Pekerja 

Beberapa alasan yang diperbolehkan pengusaha melakukan PHK 

terhadap pekerja menurut hukum di negara Singapura: 

a) Ketika Suatu Perjanjian Kerja Dianggap Batal Oleh Pekerja 

(When contract deemed to be broken by employer and 

employee) 

“Employment Act Part II section 13 subsection (1) said an 

employer shall be deemed to have broken his contract of 

service with the employee if he fails to pay salary in 

accordance with Part III”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 13 ayat (1) mengatakan bahwa 

seorang pengusaha akan dianggap telah melanggar perjanjian 
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kerjanya dengan pekerja jika ia gagal membayar gaji sesuai 

dengan Bab III. 

 

b) PHK Oleh Pekerja Karena Terancam Oleh Bahaya 

“Employment Act Part II section 15 said an employee may 

terminate his contract of service with his employer without 

notice where he or his dependant is immediately threatened by 

danger to the person by violence or disease such as the 

employee did not by his contract of service undertake to run”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 15 mengatakan bahwa seorang 

pekerja dapat mengakhiri perjanjian kerja dengan pengusaha 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di mana dia dan/atau 

tanggungannya terancam oleh bahaya bagi orang dengan 

kekerasan atau penyakit seperti pekerjaan yang tidak sesuai 

untuk dipenuhi dalam perjanjian kerja. 

 

d. Hak Para Pihak yang di PHK 

Menurut Employment Act, ada kewajiban bagi para pihak atas 

pelanggaran terhadap perjanjian kerja yaitu: 

“Employment Act Part II section 16 said subject to anything in 

the contract of service to the contrary, the party who breaks the 

contract of service shall be liable to pay to the other party a 

sum equal to the amount he would have been liable to pay 

under section 11 had he terminated the contract of service 

without notice or with insufficient notice”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 16 mengatakan bahwa sesuai 

dengan apa yang ada di perjanjian kerja, pihak yang melakukan 

pemutusan perjanjian kerja bertanggung jawab untuk 

membayar kepada pihak lain jumlah yang sama dengan jumlah 

yang telah ditetapkan di bagian 11 meskipun dia telah 

mengakhiri perjanjian kerja tanpa pemberitahuan atau 

pemberitahuan dengan waktu yang cukup”. 

 

Menurut Employment Act, kewajiban bagi para pihak atas pembayaran 

terhadap PHK yaitu: 
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“Employment Act Part III section 22 said subject to the 

provisions of this Act, the total salary and any sum due to an 

employee who has been dismissed shall be paid on the day of 

dismissal or, if this is not possible, within 3 days thereafter, not 

being a rest day or public holiday or other holiday”. 

 

“Employment Act Part III section 23 subsection (1) said 

subject to the provisions of this Act, the total salary due to an 

employee who terminates his contract of service with his 

employer under section 11 or after giving due notice to the 

employer as required under section 10 shall be paid to him on 

the day on which the contract of service is terminated”. 

 

“Employment Act Part III section 23 subsection (2) said subject 

to the provisions of this Act, the total salary due to an employee 

who terminates his contract of service without giving prior 

notice to his employer as required under section 10, or, if 

notice has already been given under that section, but the 

employee terminates his contract of service without waiting for 

the expiry of the notice, shall be paid to him before the expiry 

of the 7th day after the day on which he terminates his contract 

of service”. 

 

“Employment Act Part III section 23 subsection (3) said The 

employer may, subject to any order made by a court or the 

Commissioner to the contrary, deduct from the salary due to 

the employee such sum as the employee is liable to pay in lieu 

of prior notice under section 11(1)”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 22 mengatakan bahwa 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, total upah dan 

segala hak seorang pekerja yang telah diberhentikan harus 

dibayar pada hari pemutusan perjanjian kerja tersebut atau, jika 

hal ini tidak mungkin, dalam waktu 3 hari setelah itu, tidak 

termasuk hari istirahat atau hari libur nasional atau hari libur 

lainnya”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 23 ayat (1) mengatakan bahwa 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, total upah karena 

seorang pekerja yang mengakhiri perjanjian kerjanya dengan 

pengusaha menurut bagian 11 atau setelah memberikan 

pemberitahuan kepada pengusaha seperti yang dipersyaratkan 

menurut bagian 10 harus dibayarkan kepada dia pada hari di 

mana perjanjian kerja dihentikan”. 
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“Employment Act Bab II bagian 23 ayat (2) mengatakan bahwa 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, total upah seorang 

pekerja yang mengakhiri perjanjian kerja tanpa memberikan 

pemberitahuan sebelumnya kepada pengusaha seperti yang 

dipersyaratkan menurut bagian 10 atau, jika pemberitahuan 

telah diberikan namun pekerja mengakhiri perjanjian kerja 

tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu pemberitahuan, 

harus dibayar kepadanya upah sebelum berakhirnya hari ke-7 

setelah hari di mana dia mengakhiri perjanjian kerjanya”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 23 ayat (3) mengatakan bahwa 

sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pengadilan atau 

komisaris bahwa pengusaha dapat memotong upah seorang 

pekerja apabila pekerja mau lebih cepat mengakhiri suatu 

perjanjian kerja sebelum jangka waktu pemberitahuan habis 

sesuai dengan bagian 11 ayat (1). 

 

Pekerja yang telah bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut apabila 

pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja maka pekerja dapat 

mengklaim manfaat dari uang PHK (sejenis uang pesangon) kepada 

pengusaha. Employment Act tidak menentukan besaran uang PHK yang 

harus dibayarkan oleh pengusaha, semua ini bisa dinegosiasikan antara 

pengusaha dengan pekerja, kecuali sudah ada ditentukan di dalam 

perjanjian kerja sebelumnya.
33

 

e. Ketentuan Pidana 

Ketentuan pidana mengenai denda dan kurungan juga diatur di dalam 

Employment Act sebagai berikut: 

“Employment Act Part III section 14 subsection (7) said an 

employer who fails to comply with the direction of the Minister 

under subsection (4) shall be guilty of an offence and shall be 

liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 or to 

imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both”. 

 

                                                
33 SNP Corporation Ltd, Op.Cit., hlm. 36. 
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“Employment Act Part III section 34 subsection (1) said any 

employer failing to pay salary in accordance with the 

provisions of this Part shall be guilty of an offence”. 

 

“Employment Act Part III section 34 subsection (2) said any 

employer who is guilty of an offence under subsection (1) for 

contravening section 21, 22, or 23 shall be liable on conviction 

(a) to a fine of not less than $3,000 and not more than $15,000 

or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to 

both; and (b) if the employer is a repeat offender, to a fine of 

not less than $6,000 and not more than $30,000 or to 

imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“Employment Act Bab II bagian 14 ayat (7) mengatakan bahwa 

pengusaha yang gagal mematuhi peraturan dari Menteri seperti 

dalam ayat (4) dianggap bersalah karena melakukan kejahatan 

dan bertanggung jawab membayar denda tidak melebihi 

$10.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 

bulan atau keduanya”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 34 ayat (1) mengatakan bahwa 

pengusaha yang gagal membayar gaji sesuai dengan ketentuan 

dari Bab ini dianggap bersalah karena melakukan kejahatan”. 

 

“Employment Act Bab II bagian 34 ayat (2) mengatakan bahwa 

pengusaha yang bersalah karena melakukan kejahatan dalam 

ayat (1) untuk melanggar bagian 21, 22, atau 23 harus 

bertanggung jawab atas (a) denda tidak kurang dari $ 3.000 dan 

tidak lebih dari $ 15.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak 

melebihi 6 bulan atau keduanya; dan (b) jika pengusaha 

mengulangi kesalahan tersebut, denda tidak kurang dari $ 6.000 

dan tidak lebih dari $ 30.000 atau penjara untuk jangka waktu 

tidak lebih dari 12 bulan atau keduanya. 

 

8. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial di Negara Indonesia 

a. Definisi Perselisihan Hubungan Industrial 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Indsutrial (untuk selanjutnya disebut dengan UU PPHI) 

Budi Prawira, Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam pemutusan hubungan Kerja 
(PHK) di Negara Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository (c) 2014



58 

 

disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial (untuk selanjutnya 

disebut dengan PHI) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ 

buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan. 

b. Jenis PHI 

Menurut Pasal 2 UU PPHI disebutkan bahwa jenis PHI meliputi: 

1) Perselisihan Hak 

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan 

hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, 

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

2) Perselisihan Kepentingan 

Menurut Pasal 1 angka 3 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan 

kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan 

atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
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3) Perselisihan PHK 

Menurut Pasal 1 angka 4 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan 

pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena 

tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

4) Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Hanya Dalam 

Satu Perusahaan. 

Menurut Pasal 1 angka 5 UU PPHI disebutkan bahwa perselisihan 

antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat 

pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya 

dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham 

mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban 

keserikatpekerjaan. 
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c. Bagan Prosedur PPHI 

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan prosedur PPHI:
34

 

Gambar 1 

 

9. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial di Negara Indonesia 

a. Definisi PPHI 

“Trade dispute means any dispute between employers and 

employees or between employees and employees, or between 

employers and employers which is connected with the 

employment or non-employment, or the terms of employment or 

the conditions of labour, of any person”. 

 

Kalimat di atas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

“PHI adalah setiap perselisihan antara pengusaha dengan 

pekerja atau antara pekerja dengan pekerja, atau antara 

pengusaha dengan pengusaha yang dihubungkan oleh pekerja 

                                                
34 Disnaker, “Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, 

http://www.bappeda.bengkuluprov.go.id/nakertrans/?page_id=20, diunduh 21 Juli 2014. 
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atau non-pekerja, atau kondisi di dalam suatu pekerjaan, setiap 

orang”. 

 

Pekerja yang merasa dirinya dipecat tanpa suatu alasan yang jelas 

dapat mengajukan dipekerjakan kembali kepada pengusaha dimana tempat 

dia bekerja dalam jangka waktu sebulan terhitung semenjak dia dipecat. 

Permohonan diajukan kepada Minister for Manpower dalam secara 

tertulis.
35

 

B. Kajian Konseptual 

1. Keadilan Hukum 

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui 

hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari 

hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun 

bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan 

keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan 

kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief 

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 

prestasinya.
36

 

 

                                                
35 SNP Corporation Ltd, Op.Cit., hlm. 8. 

36 Ugun Guntari, “Teori Keadilan Hukum Dalam Perspektif Hukum”, http://ugun-

guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html, diuduh 15 Juli 2014. 
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John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan 

yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka 

yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl 

terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, 

diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang 

bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan 

sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. 
37

 

Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa teori keadilan ada kaitannya 

dengan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh. 

Pekerja/buruh yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang dapat diperbuatnya maka pengusaha juga 

berkewajiban membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh 

tanpa bermaksud mengurangi hak-hak yang sepatutnya diterima oleh 

pekerja/buruh supaya jangan ada terjadi kesenjangan sosial di masyarakat kita. 

 

 

 

                                                
37 Ibid. 
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2. Perlindungan Hukum 

Istilah negara hukum (rechtsstaat) dipergunakan Rudolf von Gneist 

(Jerman 1816 -1895) abad XIX dalam karyanya yang berjudul “das Englische 

Verwaltungerechte” untuk pemerintahan Inggris
38

. Dalam Ensiklopedia 

Indonesia, istilah negara hukum dirumuskan sebagai negara yang bertujuan 

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (tata tertib berdasarkan hukum) 

serta agar semuanya berjalan menurut hukum.
39

 Istilah negara hukum 

mempunyai padanan kata pula dengan “The Rule of Law”. Hal ini 

dikemukakan Sunaryati Hartono, yaitu : “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta 

negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang 

bersangkutan, pengakuan “The Rule of Law” itu harus diartikan secara  

materiil”.
40

 

Menurut Schelterma sendiri elemen rechtsstaat, yakni : Pertama, kepastian 

hukum (meliputi asas legalitas, undang-undang yang mengatur tindakan 

penegak hukum, undang-undang tidak berlaku surut, hak asasi manusia 

dijamin undang-undang, pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan 

lain). Kedua, persamaan (tindakan yang berwenang diatur undang-undang 

dalam arti materiil, serta pemisahan kekuasaan) ; Ketiga, demokrasi (hak  

memilih dan dipilih, peraturan badan yang berwenang ditetapkan parlemen, 

serta parlemen mengawasi tindakan pemerintah) ; Keempat, pemerintah untuk 

                                                
38 Fadjar A. Mukthi, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 5. 

39 Hutagalung TH, Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1995), hlm. 24. 

40 Ibrahim Johnny, Teori dan Meteodologi Penelitian hukum Positif, (Malang: Bayumedia 2006), 

hlm. 13. 
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rakyat (hak asasi manusia dijamin Undang-Undang Dasar, dan pemerintah 

secara efektif dan efisien).
41

 Mukthie Fadjar menyatakan bahwa syarat mutlak 

dan ciri khas negara hukum, yakni asas pengakuan serta perlindungan hak 

asasi manusia, asas legalitas.
42

 Dari berbagai pandangan di atas dapat 

dipahami bahwa eksistensi Indonesia sebagai negara hukum teridentifikasi 

dalam UUD’45, yang secara eksplisit tercantum dan tersebar diberbagai pasal-

pasal, yaitu : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1),  Pasal 27 ayat (1) 

dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28 I ayat (1), 

(2), (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal- Pasal tersebut, 

secara umum merupakan manifestasi dari suatu ciri negara hukum, adapun 

secara khusus sebagai landasan hukum ketenagakerjaan, terutama pada 

ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat 

(3), dan Pasal 28I (2) UUD’45. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

hukum ketenagakerjaan sebagai norma hukum yang bersifat normatif, dan 

merupakan landasan hukum dalam hubungan (kerja) industrial,  sebagaimana 

dimaksudkan dalam ketentuan UUD. 1945, yang selanjutnya diterbitkannya 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasar 

ketentuan Pasal 5   (1), jo. Pasal 20 ayat (2), jo. Pasal 27 ayat (2), jo. Pasal 28, 

jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berkarakter kepastian 

hukum, serta keadilan sebagai ciri negara hukum. 

                                                
41 Koko Kosidin, Aspek-aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan 

Perusahaan Perseroan, (Bandung: Fakultas Hukum Universitar Pajajaran, 1996), hlm. 33. 

42 Majda El-Muhtoj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 

2005), hlm. 46. 
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Tujuan hukum ketenagakerjaan yaitu lebih mengenal dan memahami hak-

hak dan kewajiban-kewajiban sebagai pengusaha khususnya pekerja/buruh 

yang sering kali posisinya sering dirugikan oleh pengusaha. Bila hak-haknya 

tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha, maka pekerja/buruh dapat mengambil 

suatu tindakan untuk mendapatkan apa yang telah menjadi hak-haknya. 

Manfaat dari Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan keadilan sehingga kehidupan para pekerja/buruh akan 

makmur sesuai cita-cita Negara Indonesia merdeka. Kehidupan antara para 

pekerja/buruh dengan pengusaha terdapat hubungan yang harmonis serta 

adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih pesat 

perkembangannya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam 

mewujudkan kesejahteraannya
43

 

3. Hak Asasi Manusia 

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia 

yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak 

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan 

instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak asasi 

manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati 

yang bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh 

siapapun.
44

 

                                                
43 H.R.Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Restu Agung, 2009), Hlm. 7. 

44 Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana 

Preneda Media Group, 2012), hlm. 138. 
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Penghargaan terhadap hak asasi manusia memiliki nilai yang sangat 

penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan 

sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan 

yang lemah terhadap kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. 

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah mengalami pasang 

surut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, terutama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.
45

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Ibid., hlm. 131. 
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