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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang 

banyak, sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk 

menyerap tenaga kerja. Secara yuridis formal, arah pembangunan ketenagakerjaan 

telah jelas termuat di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hal 

tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar 

setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan yang diinginkannya, dan setiap orang yang bekerja mampu memperoleh 

penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi si tenaga kerja sendiri maupun 

keluarganya.
1
 

Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja menjadi syarat utama dalam 

mengoperasikan perusahaan. Aktifitas bisnis dalam suatu perusahaan digerakkan 

oleh tenaga kerja yang memiliki pemahaman terhadap pengolahan bisnis tersebut. 

Dalam dunia ketenagakerjaan ada hubungan relationship atau yang biasa disebut 

                                                           
1
 Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, 1988, hlm. 19. 
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hubungan kerja antara pimpinan/pengusaha dengan pekerja/buruh sebagaimana 

pula diatur oleh suatu UU atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak yang bersangkutan.  

Menurut Iman Soepomo, pengertian hubungan kerja adalah suatu hubungan 

antara seorang buruh dengan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi 

setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam 

suatu perjanjian, disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima 

upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.
2
 

Mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti 

yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: adanya kata sepakat, 

kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sebab 

yang halal.
3
 

Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap dimana 

hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Berdasarkan hal 

tersebut seringkali terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. 

Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. 

Pemutusan hubungan kerja merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya 

khusunya bagi pekerja/buruh, karena pemutusan hubungan kerja itu akan 

                                                           
2
 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 1  

3
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 

57. 
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memberikan dampak psycologis, economis-financiil bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya.
4
  

Faktanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan 

permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun pengusaha) 

karena pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari bahwa atau 

mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing 

telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya 

dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan 

membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih yang dipandang dari 

sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan 

pihak pengusaha.
5
 Pemutusan hubungan kerja sendiri telah jelas diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan dan 

juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).  

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dengan 

pekerja dapat diselesaikan melalui perundingan Bipatrit ataupun melalui Mediasi, 

namun lain halnya jika perselisihan tersebut tidak menemukan titik temu, 

sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 323K/Pdt.Sus-PHI/2015. 

                                                           
4
 F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan 

Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88. 

5
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 177. 
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Salah satu perselisihan yang terjadi di PT. Planet Electrindo adalah 

perselisihan karena pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana seorang pekerja 

yang di PHK karena menolak mutasi yang dilakukan oleh PT. Planet Electrindo 

tersebut. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan putusan: 

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan 

Penggugat tidak berhak atas seluruh kompensasi pemutusan hubungan kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berminat untuk meneliti 

lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG 

DISEBABKAN KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI  

PT PLANET ELECTRINDO BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 

323K/PDT.SUS-PHI/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UU NOMOR 2 

TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL” 

 

B. Identifikasi Masalah : 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

disebabkan karena PHK di PT. Planet Electrindo berdasarkan Putusan 
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Nomor 323K/Pdt.Sus-PHI/2015 dihubungkan dengan UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ? 

2. Bagaimana pemberian hak-hak pekerja yang terkena PHK menurut 

Putusan Nomor 323K/Pdt.Sus-PHI/2015 dihubungkan dengan UU nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ? 

 

C. Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

disebabkan karena PHK di PT. Planet Electrindo berdasarkan Putusan 

Nomor 323K/Pdt.Sus-PHI/2015 dihubungkan dengan UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

2. Untuk mengetahui pemberian hak-hak pekerja yang terkena PHK menurut 

Putusan Nomor 323K/Pdt.Sus-PHI/2015 dihubungkan dengan UU Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

masyaraka tmaupun peneliti sendiri. Adapun kegunaan yang diharapkan tersebut 

adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Peneilitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata pada umumnya, serta 

memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum ketenagakerjaan 

pada khususnya. Sekaligus memberikan bahan referensi bagi 

kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai bahan tambahan 

untuk kepustakaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Peneiliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan 

pemikiran berharga dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang 

padat. Hal ini menimbulkan berbagai masalah terutama masalah ketenagakerjaan 

yang meliputi masalah jumlah, pertumbuhan penduduk, struktur umur, dan 

terbatasnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja, penyebaran penduduk, tingkat 

pendidikan, serta keterbatasan daya serap perekonomian.  
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Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga 

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja, 

serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha.
6
Perlindungan hukum adalah suatu upaya 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat 

dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek 

hukum tersebut.
7
 

Konsep tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang 

dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak pekerja/buruh dengan 

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum 

terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum 

bekerja (pre employment), selama bekerja (during employment), dan masa setelah 

bekerja (post employment).
8
 

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya 

hubungan diperatas (dienstverhoeding) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, 

dienstverhoeding menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan 

termarjinalkan dalam hubungan kerja kelompok yang termarjinalkan tersebut 

sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang 

                                                           
6
 Penjelasan Undang-undang no. 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan. 

7
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1983, 

hal. 20. 

8
 http//answers.yahoo.com./diakses 21 September 2015 
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sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut 

berimplikasi ekonomi.
9
 

 Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai 

berikut:
10

  

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam 

dan mengembangkan kehidupannya  sebagaimana manusia pada umumnya, dan 

khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial 

disebut juga dengan kesehatan kerja. 

2.  Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini 

lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.  

3.  Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang 

cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk 

dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. 

Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. 

Ketiga jenis perlindungan diatas akan di uraikan sebagai berikut : 

1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja 

                                                           
9
 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 270. 
10

 Zaeni Asyhadie, Op.cit., hlm 78. 
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Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis 

perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja 

ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang 

bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan 

pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh tanpa memperhatikan 

norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh 

sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. 

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga 

pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan 

dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya 

penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga 

kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan 

perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003. 

2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, 

yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang 

dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. 

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk 

kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan 

perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah. 

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan 

menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat 
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memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir 

sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. 

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam 

perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat 

mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. 

Bagi Pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya 

peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk 

mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi 

perusahaan baik kualitas maupun kuantitas. 

3. Perlindungan Ekonomis atau Jaminan Sosial 

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung 

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan 

Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, 

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social 

security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas 

pada masyarakat pekerja di sektor formal. 

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang 

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua 

dan meninggal dunia. “Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga kerja, 

Nomor 3 Tahun 1992 ”. 
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Dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah 

merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

(jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan 

kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.  

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah 

kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi 

kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan 

perjanjian kerja yang telah disepakati.
11

 

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian yang menjadi dasar hubungan 

kerja ialah perjanjian kerja atau hubungan kerja merupakan hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja 

antara kedua belah pihak.  

 Menurut Subekti sebagaimana dikutip Abdul Khakim:
12

  

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang 

majikan,  perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji 

tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas 

(dienstverhoerding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-

perintah yang harus ditaati oleh pihak lain”.
  

                                                           
11

 Judiantoro Hartono, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Pers, 

Jakarta, 1992, hlm 10.  
12

 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 55. 
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 Menurut Iman Soepomo menyatakan bahwa:
13

 

 “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), 

 mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua 

 yakni majikan dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh 

 dengan membayar upah”. 

 Dalam Pasal 1601a KUHPerdata, definisi perjanjian kerja ialah suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada 

pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.
14

 

 Sedangkan, pengertian perjanjian kerja secara umum terdapat dalam Pasal 

1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”                    

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 memberikan panduan mengenai perjanjian 

kerja.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Sengketa Hubungan Industrial disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial 

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 

                                                           
13

 Iman Soepomo, Op cit. hlm 51.  
14

 Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung, 

2004, hlm 20. 
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pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh 

dalam suatu perusahaan.
15

 

Dari pengertian diatas bahwa jenis perselisihan hubungan industrial ada 4, yaitu:
16

 

1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak 

dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau 

perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama. 

2. 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. 

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

timbul karena tidak adanya persesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

4. Perselisihan antara serikat pekerja 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 ke 

serikat pekerjaan. 

                                                           
15

 Lalu Husni, Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 44. 
16

 Ibid 
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang sangat ditakutkan 

oleh pekerja/buruh karena mereka dan keluarganya terancam kelangsungan 

hidupnya dan merasakan penderitaan akibat dari PHK itu. Menurut Pasal 1 ayat 

25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan 

Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu 

yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh 

dan pengusaha. 

Mengenai berakhirnya hubungan kerja antara majikan dan buruh merupakan salah 

satu segi dari terjadinya perselisihan perburuhan. Pemutusan hubungan kerja 

antara majikan dan buruh dapat terjadi, karena:
17

 

1. Putusan hubungan kerja demi hukum. 

2. Putusan hubungan kerja oleh pihak buruh. 

3. Putusan hubungan kerja oleh pihak majikan. 

4. Putusan hubungan kerja oleh pengadilan. 

Ada dua cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
18

 

1. Penyelesaian di luar pengadilan 

Penyelesaian perselsihan hubungan industrial diluar pengadilan wajib 

dilakukan secara bipartit oleh para pihak. Dalam penyelesaian melalui 

mekanisme bipartit dilakukan paling lama 30 hari. Hal ini wajib dilakukan 

oleh pengusaha maupun pekerja dalam menyelesaikan perselisihan. 

                                                           
17

 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 17-18. 
18

 Lalu Husni, Op.cit, hlm 57. 
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Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dan tidak tercapai 

kesepakatan maka dapat dibuat Persetujuan Bersama (PB) yang kemudian 

didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat guna apalia salah satu pihak 

tidak mau melaksanakan, maka dapat sebagai dasar untuk dimintakan Fiat 

Exsecutie. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak yang 

disetujui bersama dapat memilih lembaga yang ada, yaitu: 

a. Lembaga mediasi 

b. Lembaga konsiliasi  

c. Lembaga arbitrase 

2. Penyelesaian melalui pengadilan 

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) merupakan langkah maju bagi 

dunia ketenagakerjaan. Cepatnya mekanisme cara penyelesaian 

perselisihan yang adil dan murah untuk penyelesaian Pengadilan 

Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung membuat harapan 

bagi pencari keadilan untuk segera dinikmati. Hal ini tidak lepas dari 

kondisi pekerja/buruh di Indonesia pada saat ini yang sebagian besar 

ekonomi lemah dengan kemampuan terbatas, oleh karena itu apabila 

terjadi perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat diselesaiakan 

baik melalui mediasi, konsolisasi dan arbitrase maka salah satu pihak 

dapat membawa masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh 

bekerja. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode 

penulisan sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

Yuridis Normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara 

deduktif dengan menganalisa terhadap pasal-pasal, peraturan 

perundang-undangan, asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang 

menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesiafikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, 

yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas mengenai 

permasalahan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh 

PHK di PT. Planet Electrindo. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini 

menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder sebagai usaha untuk 

mendapatkan data yang objektif. Untuk mendapatkan data sekunder  

tersebut Penulis melakukan studi kepustakaan dengan maksud mengkaji 

apa yang ada pada teori dengan yang ada dalam praktiknya. Adapun 
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penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:   

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, 

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan-Putusan Hakim. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, 

yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer berupa 

buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum 

dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berhubungan dengan 

topik masalah yang dikaji dalam penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun 

yang dimaksud adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel-artikel 

baik dari koran, majalah, maupun internet yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

4. Metode Analisis Data      

       Seluruh data yang diperoleh, di analisis dengan menggunakan metode 

 analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari 

 peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan 
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 kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk 

 selanjutnya untuk memperoleh hasil akhir untuk mencapai kejelasan yang 

 dibahas. Adapun anlisis kualitatif adalah tatacara analisis yang menghasilkan 

 data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau 

 lisan, juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

 utuh. 
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