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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

A. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja dan Pekerja  

     1. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja 

 Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan, 

karena tenaga kerja di samping sebagai pelaksana pembangunan juga penentu 

keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus 

dilindungi haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

 Menurut Iman Soepomo bahwa istilah tenaga kerja itu sangat luas, yaitu 

 semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik 

 yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau swa pekerja 

 maupun yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan.
19

 

 Menurut Payaman J. Simajuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau 

 manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau yang sedang 

                                                           
19

 Lalu Husni, Op.cit, hlm 12. 
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 bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain 

 seperti sekolah dan yang mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat 

 dari batas umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan 

 batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.
20

 

 Pengertian tenaga kerja harus dibedakan dengan pengertian pekerja, 

karena keduanya mengandung arti yang berbeda, sampai sekarang masih terdapat 

istilah mengenai pekerja, ada yang menyebutnya buruh, karyawan atau pegawai, 

akan tetapi arti dari semua istilah tersebut adalah sama. 

 Istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar maupun di dalam hubungan 

kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja, berarti setiap pekerja 

sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.
21

 

 Pekerja atau buruh menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

 upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Pada jaman feudal atau jaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan 

buruh itu biasanya adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang 

dan lain-lain orang yang melakukan pekerjaan kasar sejenisnya.
22

  

                                                           
20

 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 34. 
21

 Abdul Khakim, Op.cit, hlm 3. 
22

 Zainal Asikin. Ed, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm 31. 
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 “R.G. Kartasapoetra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan buruh 

 adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para 

 tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang 

 diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas 

 lingkungan perusahaannya, untuk tenaga kerja itu akan memperoleh upah 

 dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar”.
23

 

Secara khusus Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai adalah: 

1. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan. 

2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/pengusaha. 

3. Secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja 

dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk 

jangka waktu tertentu lamanya.
24

  

 Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang 

sudah bekerja yang dapat disebut pekerja, istilah pekerja ini sendiri muncul 

menggantikan istilah buruh yang selama ini sering dipermasalahkan karena istilah 

buruh sangat berkonotasi pada pekerja kasar yang selalu berada dalam tekanan 

pihak majikan.
25

 

 

 

 

                                                           
23

 R.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, 

1994, Jakarta, hlm 17. 
24

 Abdul Khakim, Op.cit, hlm 2. 
25

 Lalu Husni, Op.cit, hlm 15. 
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2. Macam-Macam Tenaga Kerja 

 Dilhat dari segi kemampuannya, tenaga kerja menurut Sendjun H. 

Manulang dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
26

 

1. Tenaga Kerja Terdidik (Educated Labour), yaitu tenaga kerja yang 

mendapat pendidikan secara teratur dan mendalam. misal: Dokter, 

Insinyur, Pengacara. 

2. Tenaga Kerja Terlatih (Traned Labour), yaitu tenaga kerja yang telah 

mendapat latihan-latihan dan berpengalaman dalam bidang kerjanya, 

misal: montir, supir, bengkel karoseri. 

3. Tenaga Kerja Tak Terdidik (Uneducated and Untraned Labour), yaitu 

tenaga kerja yang mengandalkan tenaga fisik tanpa memerlukan 

pendidikan dan latihan-latihan secara teratur, misal: kuli bangunan, 

pengangkat barang di pasar, tukang kebun. 

Adapun menurut sifatnya, tenaga kerja dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Tenaga Kerja Rohani, yaitu tenaga kerja yang mengutamakan kemampuan 

berfikir dalam proses produksi. misal: Editor, Ekspert. 

b. Tenaga Kerja Jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam proses produksi. 

misal: satpam, operator mesin industri. 

Menurut Edilius dalam buku Sendjun H. Manulang, pada hakekatnya tenaga kerja 

dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
27

 

                                                           
26

 Sendjun H. Manulang, Op.cit, hlm 13. 
27

 Ibid, hlm 16. 
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1. Tenaga Kerja Terlatih, maka biasanya pekerjaan yang ditekuninya tidak 

terlalu membutuhkan “Kecakapan Teoritis” bagi mereka yang 

berkecimpung dalam pekerjaan ini yang dibutuhkan adalah kecapakan 

praktis dengan masa latihan hingga memperoleh kecakapan pada tingkat 

“terampil” seperti juru mudi, juru tik, juru tulis. 

2. Tenaga Kerja Terdidik, disini mereka memperoleh pendidikan, teoritis, 

hingga taraf dan bidang atau disiplin tertentu, tenaga kerja terdidik ini, 

digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Tenaga kerja terdidik berpengalaman. 

b. Tenaga kerja terdidik atau belum berpengalaman. 

c. Tenaga kerja tidak terdidik. 

 

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

 Mengenai hak-hak tenaga kerja terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pasal 6 

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha”. 

2. Pasal 11 

“Setiap tenaga kerja/buruh berhak untuk memperoleh dan/atau 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.” 
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3. Pasal 12 ayat (3) 

“Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”. 

4. Pasal 18 

“Tenaga kerja boleh memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat 

kerja”. 

5. Pasal 23 

“Tenaga kerja yang telah mengikuti pemagangan berhak atas pengakuan 

kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi”. 

6. Pasal 31 

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak didalam maupun diluar negeri”. 

7. Pasal 86 ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. Moral dan kesusilaan, dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama”. 

 

repository.unisba.ac.id



35 

 

  

 

 

8. Pasal 88 

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

9. Pasal 99 ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja”. 

10. Pasal 104 ayat (1) 

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh”. 

11. Pasal 137 

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh 

dilakukan secara sah, tertib, dan damai dengan gagalnya perundingan”. 

  Sedangkan kewajiban pekerja/buruh juga terdapat dalam dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu sebagai berikut:
28

 

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-

baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata). 

2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri. Tidak dapat digantikan oleh orang 

lain tanpa ijin dari pengusaha (Pasal 1603a KUH Perdata). 

3. Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603b KUH 

Perdata). 

                                                           
28

 Ibid, hlm 26. 
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4. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku dirumah/tempat 

majikan bila pekerja ditinggal disana (Pasal 1603c KUH Perdata). 

5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603d 

KUH Perdata). 

6. Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601w KUH Perdata) 

 

B. Hubungan Kerja 

 Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian antara pengusaha dengan 

pekerja, yaitu pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha 

dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya 

untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian tersebut disebut 

perjanjian kerja.  

 Menurut Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan 

kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja yang timbul 

dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak 

tertentu.
29

 

 Menurut Husni dan Asikin berpendapat bahwa hubungan kerja adalah: 

 “Hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, 

yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak 

                                                           
29

 Tjepi F. Aloewic, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, Cetakan ke-11, BPHN, Jakarta, 1996, hlm 32. 
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majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.
30

 

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan 

antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan 

yang timbul antara pengusaha dengan pekerja setelah diadakan perjanjian 

sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan.  

 Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan 

pekerja adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Adapun unsur-unsur yang ada dalam suatu hubungan kerja:
31

 

 1.     Adanya unsur work atau pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek 

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya 

dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1603a yang berbunyi: 

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia 

dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. 

                                                           
30

 Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,hlm 43. 
31

 Lalu Husni, Op.cit. hlm 41. 
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Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena 

bersangkutan dengan ketrampilan atau keahliannya, maka menurut hukum jika 

pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. 

 2.     Adanya unsur perintah 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah 

pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan 

hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter 

dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut merupakan hubungan 

kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien. 

 3.     Adanya upah 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), 

bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada 

pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, 

maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang 

narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang 

mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel. 

4.     Waktu Tertentu 

Perkataan waktu tertentu atau zekere tijd sebagai unsur yang harus ada dalam 

perjanjian kerja adalah bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak 

berlangsung terus-menerus atau abadi. Jadi bukan waktu tertentu yang dikaitkan 

dengan lamanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Waktu tertentu 

tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat pula tidak ditetapkan. Di 
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samping itu, waktu tertentu tersebut, meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian 

kerja mungkin pula didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau 

kebiasaan. 

 Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai perjanjian kerja, 

pembuatan perjanjian kerja, dan berakhirnya hubungan kerja. 

 

1. Perjanjian Kerja 

 Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, yang ada 

ialah perikatan atau verbintenis (Pasal 1223) dan persetujuan atau overeenkomst 

(Pasal 1313). Beberapa ahli hukum juga berbeda pendapat dalam menggunakan 

istilah-istilah tersebut. Di Indonesia istilah verbintenis diterjemahkan dalam tiga 

arti yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sedangkan istilah overeenkomst 

diterjemahkan dalam dua arti, yaitu perjanjian dan persetujuan.
32

  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mendefinisikan perjanjian kerja adalah Perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. Selain itu definisi perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut 

Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. 

 Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

                                                           
32

 Kosidin, Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, CV. Mandar Maju, 

Bandung, !999, hlm 2. 
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 “Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu 

 buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, 

 yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. 

 Selain pengertian normatif seperti di atas tersebut, R. Subekti berpendapat 

bahwa:
33

 

 “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang 

 “majikan” perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau 

 gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas 

 (bahasa belanda diertsverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan 

 mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah 

 yang harus ditaati oleh pihak yang lain”.  

 Menurut Lotmar yang dikutip F.X Djumialdi menyatakan bahwa:
34

 

 “Perjanjian perburuhan ialah suatu perjanjian antara seorang majikan atau 

 lebih dengan sekelompok buruh yang memuat syarat-syarat upah dan kerja 

 untuk perjanjian-perjanjian kerja yag diadakan kemudian”. 

 Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas sifatnya lebih umum, 

karena menunjuk hubungan antar pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja, syarat kerja berkaitan dengan 

pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak 

salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban yang akan dibicarakan 

tersendiri. 

                                                           
33

 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, 1977, hlm 63.  
34

 F.X Djumialdi, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, PT Bina Aksara, 

Jakarta, 1987, hlm 13. 
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 Selanjutnya pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata tampak 

bahwa ciri khas perjanjian adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). 

Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi yaitu 

memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh sosial-ekonomi mempunyai 

kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya 

wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan 

perjanjian lainnya. 

 Syarat sahnya sebuah perjanjian kerja, mengacu kepada syarat sahnya 

perjanjian menurut KUH Perdata pada umumnya terdiri dari hal-hal sebagai 

berikut:
35

 

a. Adanya kesepakatan antar para pihak, tidak ada unsumta dwang (paksaan), 

dwaling (penyesatan/kekhilafan), atau bedrog (penipuan); 

b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan 

untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak 

berada di bawah perwalian atau pengampuan); 

c. Ada hal yang diperjanjikan, dalam hal ini ada pekerjaan yang 

diperjanjikan; 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum,kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan). 

 

                                                           
35

 Abdul Khakim, Op.cit, hlm 56. 
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2. Pembuatan Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka harus memuat sebagai berikut:
36

 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. tempat pekerjaan; 

e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;dan 

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

 Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 

(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan 

pengusaha masing-masing mendapat 1 (sat) perjanjian kerja. 

 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja yang dibuat secara lisan, terhadap 

perjanjian kerja lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi 

pekerja/buruh yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat keterangan: 

                                                           
36

 Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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a. nama dan alamat pekerja/buruh; 

b. tanggal mulai bekerja; 

c. jenis pekerjaan;dan 

d. besarnya upah. 

 Selain hal-hal diatas terdapat juga beberapa hal lainnya yang perlu diatur 

dalam suatu perjanjian kerja memuat sebagai berikut: 

a. macam pekerjaan; 

b. cara-cara pelaksanaanya; 

c. waktu atau jam kerja 

d. tempat kerja 

e. besarnya imbalan kerja, macam-macamnya serta cara pembayarannya; 

f. fasilitas-fasilitas yang disediakan perusahaan bagi buruh/pegawai/pekerja; 

g. tunjangan-tunjangan tertentu; 

h. perihal cuti; 

i. perihal hari libur; 

j. perihal ijin meninggalkan pekerjaan; 

k. perihal hari libur; 

l. perihal jaminan hidup dan masa depan pekerja; 

m. perihal pakaian kerja; 

n. perihal jaminan perlindungan kerja; 

o. perihal penyelesaian masalah-masalah kerja; 

p. perihal uang pesangon dan uang jasa; 

q. berbagai masalah yang dianggap perlu. 
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3. Macam-Macam Perjanjian Kerja 

 Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terdiri atas hubungan kerja 

tetap dan hubungan kerja tidak tetap, perjanjian kerja antara pekerja dengan 

pengusaha berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT), sedangkan 

dalam hubungan kerja tidak tetap antara pekerja dengan pengusaha didasarkan 

pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).
37

 

 Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah sebagai berikut: 

1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis, sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 

dalam waktu tertentu.
38

 Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) 

diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang  Nomor  

13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Pasal 56 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa: 

 “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud 

 dalam ayat (1) didasarkan atas: 

a. Jangka waktu; atau 

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu”. 

                                                           
37

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 48. 
38

 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2009, hlm 60. 
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 Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan: 

  “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk  

  pekerjaan yang bersifat tetap”. 

 Dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyebutkan apabila PKWT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), maka demi hukum menjadi 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

 Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor KEP. 100/MEN/VI/2044 tentang Ketentuan Pelaksaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT), menyatakan bahwa: 

 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah 

 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan  hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 

tertentu”. 

2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah 

perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang waktunya tidak ditentukan, 

baik dalam perjanjian, undang-undang, maupun kebiasaan, atau terjadi 

secara hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.
39

 

                                                           
39

 Ibid hlm 60. 
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  Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

 dan Transmigrasi Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004, menyatakan bahwa: 

 “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT 

 adalah perjanjian kerja antarapekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

 mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”. 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terjadi karena hal-hal sebagai 

berikut:
40

 

a. PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin, 

b. PKWT tidak dibuat untuk pekerjaannya akan selesai dalam waktu, yaitu: 

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

2. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam wakttu yang 

tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun; 

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; 

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

c. PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

d. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu diadakan untuk lebih 

dari 2 (dua) tahun dan diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun. 

e. Pengusaha bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama 7 (tujuh) hari 

sebelum PKWT tersebut berakhir tidak memberikan maksudnya secara 

tertulis kepada pekerja yang bersangkutan. 

                                                           
40

 F.X. Djumaldi, Perjanjian Kerja : Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 11-12. 
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f. Pembaruan PKWT diadakan tidak melebihi masa tenggang 30 (tiga puluh) 

hari berakhirnya perjanjian PKWT yang lama. Pembaruan perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu ini diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 

(dua) tahun.  

 

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

 Perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja berakhir karena 

beberapa faktor yang disebabkan oleh:
41

 

a. pekerja meninggal dunia; 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

 

C. Perselisihan Hubungan Industrial 

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial  

 Sebelum  membahas  mengenai  perselisihan  hubungan  industrial,  maka 

harus diketahui pengertian hubungan industrial. Berdasarkan Pasal 1 angka 16  

                                                           
41

http://www.hukumtenagakerja.com/berakhirnya-perjanjian-kerja/, diakses tanggal 29 November 

2015 jam 01.17.  
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Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, 

menyebutkan 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  Republik  

Indonesia  Tahun 1945.” 

 Hubungan industrial di Indonesia, menurut Abdul Khakim mempunyai 

perbedaan dengan yang ada di negara lain. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut:
42

 

a. mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah 

saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya sesame 

manusia, masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai 

manusia yang bermartabat. 

c. Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan 

kepentingan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan 

perusahaan. 

 Hubungan  industrial  mencakup  hal  yang  dikaitkan  dengan  interaksi 

manusia  di  tempat  kerja.  Oleh  karena  itu,  manusia  sebagai  makhluk  sosial 

dalam  berinteraksi  selalu  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  dalam pandangan  

yang  dapat  menimbulkan  perselisihan,  yang  dikenal  dengan perselisihan  

                                                           
42

 Abdul Khakim, Op.cit, hlm 50. 
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hubungan  industrial.  Hal  ini  dapat  berdampak  terganggunya suasana  kerja  

dan  berakibat  pada  penurunan  kinerja  serta  produksi  di tempat kerja. 

 Dahulu istilah perselisihan hubungan industrial disebut dengan 

perselisihan perburuhan, tetapi seiring dengan perkembangan di bidang 

ketenagakerjaan istilah buruh sudah tidak sesuai maka sejak diberlakukan 

Kepmenaker Nomor: KEP. 15/MEN/1994 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan 

Pemerataraan, istilah perselisihan perburuhan diganti dengan istilah perselisihan 

hubungan industrial 

 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang 

Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  merumuskan  perselisihan 

hubungan indutrial 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”. 

 Berdasarkan  pengertian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  tersebut, 

maka   dalam Pasal  1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  membagi  jenis  perselisihan 

hubungan industrial menjadi: 
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a. Perselisihan  Hak,  yaitu  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  (Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  

2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial); 

b. Perselisihan  Kepentingan,  yaitu  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  (Pasal  1  

angka  3  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial); 

c. Perselisihan  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  yaitu  perselisihan  yang  timbul 

karena  tidak  adanya  kesesuaian  pendapat  mengenai  pengakhiran pemutusan  

hubungan  kerja  oleh  salah  satu  pihak  (Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  

Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial); 

d. Perselisihan  antar serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan, yaitu  

perselihan  antarserikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  serikat pekerja/serikat  

buruh  lain  hanya  dalam  satu  perusahaan,  karena  tidak adanya  kesesuaian  

paham mengenai  keanggotaan,  pelaksanaan  hak, dan kewajiban  

keserikatpekerjaan  (Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). 
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2. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui 

pengadilan hubungan industrial atau diluar pengadilan hubungan industrial. 

1) Penyelesaian Melalui Bipartit 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengertian 

perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial. Upaya perundingan bipartit diatur dalam Pasal 3 sampai 

dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih 

dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui bipartit harus diselesaikan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan dan 

apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk 

berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mecapai kesepakatan, 

maka perundingan bipartit tersebut dianggap gagal. Jika perundingan bipartit 

gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya 

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dan 
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setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan 

kepada para pihak untuk menyepakati dan memilih penyelesaian melalui 

konsiliasi atau melalui arbitrase. 

Apabila perundingan dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat 

perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama 

tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. 

Perjanjian Bersama wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian 

pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para 

pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama yang telah didaftar 

diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.  

Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka 

pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama 

didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Dalam hal pemohon eksekusi 

berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, 

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili 

pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.  
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Setiap perundingan bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para 

pihak. Risalah perundingan sekurang-kurangnya memuat:
43

 

a. Nama lengkap dan alamat para pihak; 

b. Tanggal dan tempat perundingan; 

c. Pokok masalah atau alasan perselisihan; 

d. Pendapat para pihak; 

e. Kesimpulam atau hasil perundingan; 

f. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukakn perundingan. 

 

2) Penyelesaian Melalui Tripartit 

 Penyelesaian melalui Tripartit adalah forum komuikasi, konsultasi, dan 

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggota-anggotanya terdiri 

dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 

Tugas pokok dari penyelesaian Tripatit ini adalah memberikan pertimbangan, 

saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan 

kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
44

 

 

3) Penyelesaian Melalui Mediasi 

 Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Hubungan Industrial 

                                                           
43

 Asri Widjayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 

86. 
44

 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan,: Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 

123. 
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yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.  

 Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai 

kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 

satu perusahaan.
45

 Seorang mediator sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. warga negara Indonesia;  

c. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;  

d. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;  

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  

f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); dan  

g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

 Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani 

oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan 

                                                           
45

 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 111. 
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Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak 

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.    

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi, maka:
46

   

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;     

b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama 

harus sudah disampaikan kepada para pihak;              

c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada 

mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam 

waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima 

anjuran tertulis;       

d. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;         

e. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 

sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu 

para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di 

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri di wilayah hukum 

pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran. (Pasal 13) 

 

                                                           
46

 Asri Wijayanti, Op.cit, hlm 187. 
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4) Penyelesaian Melalui Konsiliasi 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004, Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah 

penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang 

netral. 

 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004, Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut 

konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib 

memberikan anjuran tertulis kepadapara pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja 

atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.           

 Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004, harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. warga negara Indonesia;  

c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;  

d. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S-1);  

e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;  

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  
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g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya  

5 (lima)  tahun;  

h. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan  

i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

Konsiliator yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi 

legitimasi oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. 

 Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani 

oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak 

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
47

 

 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui konsiliasi, maka:
48

  

a. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;   

b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi 

pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;     

c. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada 

konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam 

waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima 

anjuran tertulis;   

                                                           
47

 Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 113. 
48

 Maimun, Op.cit, hlm 157. 
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d.  Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;   

e. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 

sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu 

para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-

pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti 

pendaftaran.        

 

5) Penyelesaian Melalui Arbitrase 

 Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang 

hakim atau para hakim yang bertujuan mereka akan tunduk kepada atau menaati 

keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih 

atau tunjuk tersebut.
49

  

 Selanjutnya menurut Asikin Kusumah Atmaja, menyatakan bahwa 

“arbitrase merupakan suatu prosedur di luar pengadilan yang ditentukan 

berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa 

mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut menyetujui penyerahan penyelesaian 

sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak itu sendiri”.
50

  

                                                           
49

 Eman Rajaguguk, Arbitrase dan Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm 14. 
50

 Asikin Kusuma Atmaja, Arbitrase Perdagangan Internasional, Prisma, Jakarta, 1973, hlm 55.  
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 Adapun menurut Sudikno Merto Kusumo mengatakan bahwa arbitrase 

adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan 

suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang 

wasit atau lebih.
51

 

 Sedangkan menurut Frank El Kaoury dan Edna El Kaoury, mengatakan 

arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara 

sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan 

pilihan mereka, dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara 

tersebut.
52

   

 Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

menyebutkan: 

 “Arbitrase hubungan industrial (arbitrase) adalah penyelesaian suatu 

 perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat 

 buruh hanya dalam suatu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan 

 Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih 

untuk  menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya 

 mengikat para pihak dan bersifat final.” 

 

 

                                                           
51

 Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm 190. 
52

 M. Husseyn Umar, A. Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia-Proyek 

Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Elips, Jakarta, 1995, 

hlm 2. 
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Ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan arbitrase, yaitu:
53

 

a. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan dalam penyelesaian 

perselisihan; 

b. Arbiter memiliki keahlian (expertise) untuk memeriksa dan memutus 

perselisihan dinilai obyektif;  

c. Penyelesaian lebih cepat dan hemat biaya; 

d. Bersifat rahasia (confidential); 

e. Adanya kepekaan arbiter dalam mengambil keputusan; 

f. Bersifat nonpreseden; 

g. Pelaksanaan lebih mudah dilaksanakan. 

 

E. Pemutusan Hubungan Kerja 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengakhiran hubungan kerja 

merupakan persoalan yang sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan, 

terutama bagi pekerja/buruh karena akan kehilangan mata pencaharian yang 

merupakan permulaan dari segala kesengsaraan. Pemutusan hubungan kerja 

(PHK) dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah 

disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya 

perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, meninggalnya buruh,atau 

karena sebab lainnya. Dengan demikian, pengusaha, serikat pekerja, dan 

pemerintah harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja 

                                                           
53

Adrian Sutedi, Op.cit, hlm 116. 
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(Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: 

a. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja 

tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib 

dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau 

dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 151 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

b. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar 

tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 

hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ( Pasal 151 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

PHK harus dijadikan tindakan terakhir apabila ada perselisihan hubungan 

inudstrial. Pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya:
54

 

1. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk 

menyukseskan tujuan usaha. 

2. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan 

oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan 

                                                           
54

 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 

1998, hlm 129.   
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sosial tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih 

produktif (berdaya guna). 

3. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya. 

Baik pemberi kerja maupun yang diberi pekerjaan harus terkendali atau harus 

menundukkan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus 

bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya, sehingga keserasian dan keselarasan akan 

selalu terwujud.
55

 

Pemerintah berkepentingan langsung dalam masalah PHK karena 

bertanggung jawab atas berputarnya roda perekonomian nasional dan 

terjaminnya ketertiban umum serta untuk melindungi pihak yang berekonomi 

lemah.
56

  

 Adapun beberapa peraturan-peraturan atau dasar hukum pengaturan 

pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja di Perusahan Swasta. 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

                                                           
55

 G. Kartasapoetra, dkk., Hukum Perburuhan, Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, 

Armico, Bandung, 1983, hlm 13. 
56

 Maimun, Op.cit, hlm 94. 
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d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1989 tentang 

Larangan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Wanita karena 

menikah, hamil, dan melahirkan. 

e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-15A/MEN/1994 tentang 

Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan 

Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan. 

f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang 

Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, 

Uang Penghargaan atas Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaa. 

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor KEP-150/MEN/2000 adalah “Pengakhiran hubungan kerja antara 

pengusaha dengan pekerja berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat”.      

 Menurut Halim menyatakan bahwa:
 57

   

  “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu langkah pengakhiran 

 hubungan kerja antar buruh dan majikan karena suatu hal tertentu”.  

 Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: 

 “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja 

 karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

 kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. 

 

                                                           
57

 Halim, A. Ridwan, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, cet II, PT. Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm 136. 
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2. Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja 

 Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja terbagi 

menjadi 4 golongan, yaitu: 

1. Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum 

 PHK demi hukum merupakan PHK yang terjadi dengan sendirinya        

sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh  

pengusaha dan pekerja.
58

 Dalam Pasal 1603e KUHPerdata menyatakan: 

“Hubungan kerja berakhir demi hukum, dengan lewatnya waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian maupun reglemen atau dalam ketentuan Undang-Undang atau 

lagi, jika itu tidak ada oleh kebiasaan”. 

PHK demi hukum dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan sebagai berikut: 

a. meninggal dunia; 

b. Pekerja Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap;atau 

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

 

                                                           
58

 H. Zainal Asikin,dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2008, hlm175. 
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2. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja 

 PHK oleh pekerja dapat terjadi apabila pekerja mengundurkan diri atau 

telah terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan pekerja minta di-PHK.
59

 

Pekerja dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan persetujuan pihak 

pengusaha pada setiap saat yang dikehendakinya bahkan pekerja juga berhak 

memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa harus ada persetujuan 

pengusaha.
60

 Dalam Pasal 1603i KUHPerdata, menyatakan: 

“Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam kedua ayat yang berikut dari pasal ini, 

maka dalam hal menghentikan hubungan kerja harus paling sedikit diindahkan 

suatu tenggang waktu yang lama satu bulan”. 

 PHK oleh pekerja dapat terjadi atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi 

adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai 

dengan PKWT untuk pertama kali. Pengunduran diri pekerja dapat dianggap 

terjadi, apabila pekerja mangkir paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-

turut dan dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara tertulis, tetapi pekerja tidak dapat 

memberikan keterangan tertulis dengan bukti sah.
61

 

 Pekerja juga dapat mengajukan permohonan PHK sesuai dengan Pasal 169 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

menyatakan: 

                                                           
59

 Asri Widjayanti, Op.cit, hlm 161. 
60

 H. Zainal Asikin, dkk, Op.cit, hlm 177. 
61

 Asri Widjayanti, Op.cit, hlm 162. 
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“Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara 

tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

disertai alasan yang menjadi dasarnya”. 

Permohonan tersebut dapat diajukan pekerja apabila pengusaha melakukan 

perbuatan sebagai berikut:
62

 

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. 

b. Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut. 

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. 

e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang 

diperjanjikan. 

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, 

dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan 

pada perjanjian kerja. 

 

3.  Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha 

 PHK oleh Pengusaha adalah yang paling sering terjadi, baik karena 

kesalahan-kesalahan pekerja maupun karena kondisi perusahaan.
63

 PHK oleh 

pengusaha merupakan PHK yang kehendak atau prakarsanya berasal dari 

                                                           
62

 Ibid, hlm 162. 
63

 H. Zainal Asikin, dkk, Op.cit, hlm 180. 
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pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja 

atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja, 

perusahaan tutup karena merugi, dan perubahan status.
64

  

 Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: 

 “Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja 

 /buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 

 perselisihan hubungan industrial”. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan 

kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan: 

a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melampaui dua belas bulan secara berturut-turut; 

b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan kepadanya; 

d. Pekerja/buruh menikah; 

e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya; 

                                                           
64

 Abdul Hakim, Op.cit, hlm 193. 

repository.unisba.ac.id



10 

f. Pekerja/buruh  mempunyai  pertalian  darah  dan/atau ikatan perkawinan 

dengan  pekerja/buruh  lainnya  didalam  satu  perusahaan,  kecuali  telah 

diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja 

bersama; 

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 

pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 

pekerja/serikat  buruh di luar jam kerja,  atau di dalam jam kerja atas 

kesepakatan pengusaha,  atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

h. Pekerja/buruh  yang  mengadakan  pengusaha  kepada  yang  berwajib 

mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 

jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j. Pekerja/buruh  dalam  keadaan  cacat  tetap,  sakit  akibat  kecelakaan  kerja, 

atau sakit karena hubungan kerja yang menurut  surat keterangan dokter yang 

jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, 

dianggap batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 
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4. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan 

 PHK oleh pengadilan terjadi karena adanya putusan hakim pengadilan 

perdata. Putusan ini dapat dimohonkan oleh pihak pengusaha atau pihak 

pekerja/keluarga pekerja berdasarkan alasan penting. Alasan penting adalah 

disamping alasan mendesak juga karena perubahan keadaan pribadi atau kekayaan 

pemohon atau perubahan keadaan dimana pekerjaan yang dilakukan sedemikian 

rupa sifatnya, sehingga adalah layak untuk memutuskan hubungan kerja.
65

 

 

3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

 Menurut Abdul Khakim dalam bukunya menyatakan bahwa prosedur 

pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
66

 

a. Sebelumnya semua pihak, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

pekerja/serikat buruh harus melakukan upaya  untuk  menghindari terjadinya 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 

b. Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau 

pekerja/buruh mengadakan perundingan bersama; 

c. Jika perundingan berhasil, dibuat persetujuan bersama; 

d. Bila  tidak  berhasil,  pengusha  mengajukan  permohonan  penetapan  disertai 

dasar  dan  alasan-alasannya  kepada  lembaga  penyelesaian  perselisihan 

hubungan industrial; 

                                                           
65

 Lalu Husni, Op.cit, hlm 182. 
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e. Selama belum ada penetapan/putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajiban masing-

masing, dimana pekerja/buruh tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha 

membayar upah. Untuk  penanganan pemutusan hubungan  kerja  massal  yang 

disebabkan karena keadaan perusahaan  seperti  rasionalisasi,  resesi  ekonomi,  

dan  lain-lain sebelumnya harus diupayakan dengan:
67

 

a. Mengurangi shift (kerja giliran), apabila perusahaan menggunakan kerja sistem 

shift 

b. Membatasai atau menghapus kerja lembur sehingga dapat mengurangi biaya 

kerja. 

c. Bila upaya di atas belum berhasil, maka dapat dilakukan pengurangan jam 

kerja. 

d. Meningkatkan usaha-usaha efisiensi, seperti mempercepat pension bagi 

pekerja/buruh yang kurang produktif. 

e. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergiliran untuk sementara 

waktu. Pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan, apabila upaya-upaya  

tersebut di atas tidak berhasil memperbaiki keadaan perusahaan, maka pengusaha 

terpaksa melakukan PHK dengan cara:
68

 

a. Harus diadakan perundingan dan penjelasan tentang keadaan perusahaan secara 

riil kepada serikat pekerja/serikat buruh. 

                                                           
67

 Ibid, hlm 116. 
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b. Bersama serikat pekerja/serikat buruh merumuskan jumlah dan kriteria pekerja 

yang diputus hubungan kerjanya. 

c. Merundingkan persyaratan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja secara 

terbuka dan dilandasi itikad baik. 

d. Setelah  persyaratan  pemutusan  hubungan  kerja  telah  disetujui  bersama, 

kemudian  dilakukan  sosialisasi  agar  dapat  diketahui  oleh  seluruh 

pekerja/buruh sebagai dasar diterima tidaknya syarat-syarat tersebut. 

e. Bila ada persetujuan dari masing-masing pekerja/buruh, ditetapkan prioritas 

pelaksanaan pemutusan hubungan kerja secara bertahap. 

f. Pada saat penyelesaian pemutusan hubungan kerja dibuat persetujuan bersama, 

dengan menyebutkan besarnya uang pesangon. 
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