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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK SERTA 

AKIBAT HUKUMNYA  

A. Tinjauan Umum Mengenai Ketenagakerjaan  

1. Pengertian Ketenagakerjaan  

Menurut Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 

(1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. jadi 

Ketenagakerjaan ini membahas segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja, baik itu sebelum waktu bekerja, maupun setelah bekerja. 

Menurut Imam Soepomo, Perburuhan atau ketenagakerjaan adalah : 

“Suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang 

berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain 

dengan menerima upah.”22 

Berdasarkan uraian tersebut jika dicermati, hukum ketenagakerjaan 

memiliki unsur – unsur : 

                                                           
22 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Djambatan, 

Bandung. 1983.hlm.56. 
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a) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.  

b) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan 

pengusaha / majikan.  

c) Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat 

upah sebagai balas jasa. 

d) Mengatur perlindungan pekera/buruh, meliputi masalah keadaan sakit, 

haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan 

sebagainya. 

Dengan demikian, menurut penulis hukum ketenagakerjaan adalah 

aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal 

ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaa tidak mencakup  pengaturan :  

1. Swapakerja ( kerja dengan tanggung jawab/risiko sendiri); 

2. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan; 

3. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/ perkumpulan.  

Perlunya diingatkan pula bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan 

tidak sempit, terbatas dan sederhana. Kenyataan dalam praktik sangat 

kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, ada benarnya jika hukum 

ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi 

juga pengaturan diluar hubungan kerja, serta perlu diindahkan oleh semua 
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pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu pengusaha 

(pemerintah) jika ada pihak – pihak yang dirugikan.  

2. Pengertian Tenaga Kerja  

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang - 

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 ayat 

2 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”  

 Secara umum tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari 

atau sudah melakukan pekerjaan yang Menghasilkan barang atau jasa 

yang sudah memenuhi persyaratan atau batasan usia yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Menurut Dr. Payaman Simanjuntak : 

“ Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, 

yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain 
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seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari pekerja, 

bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, 

tetapi secara fisik mampu dan sewaktu – waktu dapat bekerja”.  

Pengertian tenaga kerja yang dipaparkan oleh Dr. Prayaman 

Simanjuntak mempunyai pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. 

Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang 

terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. 

Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, 

pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan 

kerja. 23 

3. Pengertian Pekerja / Buruh  

  Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang 

beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut 

manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri 

amupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri 

maksudnya adalah bekerja atas usaha modal tanggung jawab sendiri. 

Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya ialah bekerja dengan 

bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, 

                                                           
23 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12 -13. 
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karena mereka harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan 

pekerjaan tersebut.  

   Menurut Undang - Undang  No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 

ayat 3 disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh 

menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang 

lain Dengan mendapat upah. buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan 

dipadankannya  istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi 

setelah dalam kurun waktu yang sangat panjang dua istilah tersebut 

bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.24 

  Kaitannya dengan hukum perburuan bukanlah orang yang bekerja atas 

usaha sendiri, tetapi orang yang bekerja pada orang lain atau pihak lain. 

Namun karena ketentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan – 

pembatasan tentang mavam pekerjaan yang tidak tercakup dalam hukum 

perburuan, yakni:  

“Hukum perburuan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala 

peraturan – peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan 

kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, 

                                                           
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka Indonesia, Jakarta, 1995, Cet-7, hlm. 158. 
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mengerti tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan 

paut dengan hubungan kerja tersebut”. 25  

 Mr Molenaar menyatakan bahwa : 

 “Hukum perburuan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang 

pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, 

buruh dengan buruh, dan duruh dengan pengusaha”. 26 

Mr. Mok berpendapat bahwa : 

“ Hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan 

yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan 

penghidupan yang langusung bergantung dengan pekerjaan itu”.  

Prof . Imam Soepomo berpendapat bahwa :  

“ Hukum perburuhan adalah suatu humpunan peraturan, baik tertulis 

maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang 

bekerja dengan orang dengan menerima upah”.  

Dari beberapa perumusan hukum perburuhan yang diberikan oleh 

beberapa ahli tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa unsur Hukum 

Perburuhan antara lain: 

                                                           
25 G. Kartan Sapoetra dan RG. Widianingsih, Pokok – Pokok Hukum Perburuan, Armico, 

Bandung,hlm. 2.  
26 Asmana, Abi. 2015. “Definisi Hukum Perburuhan Menurut Para Ahli”. 

http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/difinisi-hukumperburuhan-menurut-para.html. 
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1. Adanya kerangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis; 

2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian; 

3. Adanya orang (buruh /pekerja) yang bekerja pada pihak lain 

(majikan); 

4. Adanya upah.  

Seperti diketahui bahwa tujuan Hukum perburuhan adalah 

melaksanakan keadilan sosial dalam bidang perburuhan yang 

diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan 

majikan.  

4. Pengertian Pengusaha  

  Menurut Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 5 

disebutkan bahwa pengusaha adalah:  

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;  

b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  

c. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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Pada prinsipnya pengusaha adalah seorang yang menjalankan 

perusahaannya baik milik sendiri maupun bukan. Sebagai pemberi kerja, 

pengusaha adalah seseorang pengusaha dalam hubungan kerja/buruh. 

Pengusaha sendiri dapat disimpulkan adalah orang yang memperkerjakan 

orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati kedua belah pihak.  

Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang majikan dalam 

hubunganya dengan pekerja atau buruh. Pada sisi yang lain pengusaha 

yang menjalankan perusahaan bukan miliknya adalah seorang pekerja 

atau buruh dalam hubunganya dengan pemilik perusahaan atau pemegang 

saham karena bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Harus dibedakan pula antara pengusaha dan perusahaan karena ada 

pengusaha yang sekaligus pemilik perusahaan dan ada yang tidak. 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud 

dengan perusahaan adalah sebagai berikut : 

a) 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; 
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b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

5. Pengertian Perusahaan  

 Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 6 

disebutkan bahwa perusahaan adalah :  

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 

Milik Swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja 

atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain;  

b. Usaha - usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Menurut Molengraaff,  

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara 

terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, 
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dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau 

mengadakan perjanjian perdagangan.” 27 

Menurut definisi perusahaan menurut Molengraaff dan Polak bahwa 

perusahaan  itu memiliki unsur – unsur sebagai berikut :  

a. Terus – menerus; 

b. Terang – terangan sebab berhubungan dengan pihak ketiga. 

Contohnya konkret, memasang papan nama perusahaan;  

c. Bersifat tetap;  

d. Dalam kualitas tertentu;  

e. Membagi keuntungan; dan  

f. Pola menambahkan melaksanakan pembukuan.28 

Pengertian perusaha juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, pengertian pengusaha pengusaha diartikan :  

a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan perusahaan untuk milik sendiri;  

                                                           
27 R. Soekardono, Hukum Dagang Indoensia, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hlm. 19. 
28 Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2015, hlm. 7.  
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b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya; 

c. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di 

wilayah luar Indonesia.29 

Adapun menurut Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan perusahaan adalah :  

“ Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,  milik 

orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, 

baik milik swasta maupun Negara yang memperkerjakan 

pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.” 

Undang – undang tersebut dikatagorikan sebagai perusahaan 

adalah usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  

                                                           
29Abdul Khakim, S.H., M.Hum., Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. 

Citra Aditya Bakti,Bandung,2009,hlm.6.  
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Selanjutnya dalam hukum perusahaan, bentuk badan usaha yang 

banyak disorot ialah perseroan Terbatas, berdasarkan pasal 1 Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas menyatakan 

bahwa :  

“ perseroan terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam Undang – Undang ini serta pelaksanaanya.”30 

Jenis – jenis badan usaha sendiri antara lain: Persekutuan Perdata; 

Firma; Persekutuan Komanditer ( CV – Commanditer Venotschaft); 

Perseroan Terbata (PT), Koperasi, Yayasan; BUMN; dan BUMD;PMA 

dan PMDN; Konsorsium; dan Induk Perusahaan ( Holding Company) 

dan Perusahaan Anak. 31 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja  

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja  

Dalam kehidupan sehari – hari pemutusan hubungan kerja antara 

buruh dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenal dengan istilah 

PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Yang dapat terjadi karena telah 

                                                           
30 Tuti Rastuti, Op.Cit, hlm. 7. 
31 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis). PT. 

Raja Grafinda Perkasa. Jakarta. 2000.hlm.29. 
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berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati / diperjanjikan 

sebelumnya. 

Bagi pekerja/buruh pemutusan hubungan kerja sendiri merupakan 

awal mulanya hilang mata pencaharian, yang artinya pekerja atau buruh 

kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebab pekerja/buruh serta 

keluarganya terancam kelangsungan hidupnya dan merasakan kesusahan 

akibat dari PHK itu sendiri. Melihat fakta dilapangan bahwa mencari 

pekerjaan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Semakin ketatnya 

persaingan, angkatan kerja terus bertambah dan kondisi dunia usaha 

yang selalu flukuatif, sangatlah wajar jika pekerja/buruh selalu khawatir 

dengan ancaman PHK. 32 

Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 

disebutkan bahwa : 

“ Pemutusan Hubungan Kerja ialah ketentuan mengenai 

pemutusan hubungan kerja dalam undang – undang ini meliputi 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang 

berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik 

persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun 

milik Negara, maupun usaha – usaha sosial dan usaha – usaha 

                                                           
32 Mohd, Syaufi, Norma PerlindunganDalamHubungan Industrial, Jakarta, : Sarana Bhakti 

Persada, 2009.hlm.76. 
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lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Menurut Halim  A Ridwan bahwa :  

“Pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah pengakhiran 

hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal 

tertentu.”33  

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor Kep- 15A/Men/ 1994 bahwa :  

“PHK ialah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan  

pekerja berdasarkan izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat.”  

Pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja/buruh akan memberi 

pengaruh psikologi, ekonomis, finansial, sebab : 

a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi 

pekera/buruh telah kehilangan mata pencaharian;  

b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai pengggantinya, 

harus banyak mengeluarkan biaya; 

c. Kehilangan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarganya 

sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai 

penggantinya.34 

 

                                                           
33 Halim, A. Ridwan, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. II, Gahlia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 136.  
34 Azri Wijayanti, Op. Cit. hlm. 159. 
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2. Macam – Macam Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja  

Pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam empat 

macam, yaitu PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh 

pekerja/buruh, dan PHK oleh pengusaha. PHK yang terakhir ini 

tampaknya lebih dominan diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Hal 

ini karena PHK oleh pengusaha sering tidak dapat diterima oleh 

pekerja/buruh sehingga menimbulkan permasalahan. Disamping 

perlunya perlindungan bagi pekerja/buruh dari kemungkinan tindakan 

pengusaha yang sewenang – wenang.  

a. Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum  

Pemutusan hubungan kerja demi hukum ialah PHK yang 

terjadi dengan sendirinya secara hukum. Pasal 1603 KUH Perdata 

menyebutkan bahwa : 

“ Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya 

yang di tetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan 

undang – undang atau jika semuanya  itu tidak ada, menurut 

kebiasaan.”  

Berdasarkan ketentuan pasal 154 Undang – Undang Nomor 

13 Tahun 2003 penyebab PHK demi hukum adalah :  
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“Pemutusan hubungan kerja demi hukum ialah PHK yang 

terjadi dengan sendirinya secara hukum.” 

Pasal 1603e kuhp perdata menyebutkan bahwa:  

“Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya 

yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan 

undang-undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut 

kebiasaan. “ 

Berdasarkan ketentuan pasal 154 undang-undang nomor 13 

tahun 2003 penyebab PHK demi hukum adalah:   

a) Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja 

bilamana telah dipersiapkan secara tertulis sebelumnya.  

b) Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja 

waktu tertentu ( PKWT) untuk pertama kali; 

c) Pekerja atau buruh telah mencapai usia pensiun yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan; 

dan  

d) Pekerja atau buruh meninggal dunia.  
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Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tidak hanya 

karena berdasarkan waktu yang telah disepakati tetapi juga karena 

telah selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.  

Mengenai meninggalnya pekerja atau buruh statusnya tidak 

sama dengan meninggalnya pengusaha titik Apabila pekerja atau 

buruh meninggal dunia, akibat PHK demi hukum. namun tidak 

demikian halnya jika pengusaha yang meninggal dunia. jadi 

hubungan kerja tidak dapat berakhir karena alasan pengusaha 

meninggal dunia sia dalam pasal 61 ayat 2 undang-undang nomor 

13 tahun 2003 demikian juga terhadap pengalihan hak atas 

perusahaan yang disebabkan penjualan, warisan, atau penghibahan. 

Apabila terjadi Pengalihan perusahaan, segala hak pekerja atau 

buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan 

lain dalam perjanjian pengalihan dengan tidak mengurangi hak-hak 

pekerja atau buruh dalam kurung pasal 61 ayat 3 undang-undang 

nomor 13 tahun 2003. Jika pengusaha bermaksud melakukan PHK 

wajib mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan 

pasal 15 1 dan 1 5 2 undang-undang nomor 13 tahun 2003.35 

 

                                                           
35 Abdul Khakim, Op.Cit,hlm.189. 
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b. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan  

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah tindakan 

PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. masalahnya terkait 

dengan pemberlakuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.  

Dalam hal ini salah satu Pihak (pengusaha atau 

pekerja/keluarga) Mengajukan pembatalan perjanjian kepada 

pengadilan titik contohnya, jika pengusaha mempekerjakan anak 

dibawah umur (kurang dari 18 tahun), di mana wali anak tersebut 

mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan. 

c. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh.  

Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh atas 

permintaan pengunduran diri ialah PHK yang timbul karena 

kehendak pekerja atau buruh Secara murni tanpa adanya rekayasa 

pihak lain. dalam praktek bentuknya adalah pekerja atau buruh 

bangunkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja. teknisnya 

dilakukan pekerja atau buruh secara tertulis dan atas kemauan 

sendiri tanpa adanya indikasi tekanan atau intimidasi dari 

pengusaha itik jika terdapat indikasi tekanan atau intimidasi dari 

pengusaha secara hukum bukan PHK oleh pekerja atau buruh 

melainkan PHK oleh pengusaha. akibat hukumnya, maka pekerja 
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atau buruh berhak atas fakta ak sebagaimana diatur dalam pasal 156 

undang-undang nomor 13 tahun 2003.  

Agar tindakan PHK oleh pekerja atau buruh tidak melawan 

hukum maka pekerja atau buruh yang bersangkutan wajib 

memenuhi dua syarat yaitu harus ada persetujuan pengusaha dan 

memperhatikan pegang waktu pengakhiran hubungan kerja sesuai 

pasal 1603 KUHP Perdata.  

Lebih lanjut, pasal 162 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 

2003 mengatur syarat-syarat pengunduran diri yang harus dipenuhi 

oleh pekerja atau buruh: 

a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis  3 

sebelum diri; 

b) Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 

c) Tetap menjalankan kewajiban sampai tanggal mulai 

pengunduran diri. 

Sedangkan untuk PHK oleh pekerja atau buruh juga dapat 

dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan 

hubungan industrial dalam pasal 169 undang-undang nomor 13 

tahun 2003 sikap pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 
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a) Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja 

atau buruh; 

b) Membujuk dan atau menyuruh pekerja atau untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; 

c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan 

selama 3 kali berturut-turut atau lebih; 

d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada 

pekerja atau buruh; 

e) Memerintah pekerja atau buruh untuk melaksanakan bekerja 

diluar yang diperjanjikan; atau 

f) Memberikan pekerja yang membahayakan jiwa, keselamatan 

kesehatan dan  silakan pekerja atau buruh, sedangkan pekerja 

tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja.  

Teknisnya pekerja atau buruh menempuh prosedur 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial Melalui upaya 

penyelesaian perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase atau mediasi 

kemudian mengajukan gugatan Pada pengadilan hubungan 

industrial.36 

 

                                                           
36 Ibid, hlm. 190. 
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d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha  

Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah PHK di 

mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha karena 

adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja 

atau buruh atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti 

pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugikan 

Perubahan status dan sebagainya. 

a) PHK karena kesalahan ringan dan  

b) PHK karena kesalahan berat.  

Berdasarkan Pasal 151 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 

2003 bahwa oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih 

dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Jadi, mem-PHK pekerja atau buruh tidak bisa semau atau 

sekehendak pengusaha titik ke semuanya harus dilakukan dengan 

dasar dan alasan yang kuat, sebagaimana diatur dalam pasal 158 

undang-undang nomor 13 tahun 2003.  

Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau 

buruh (Pasal 153 undang-undang nomor 13 tahun 2003) karena 

berbagai alasan pekerja atau buruh:  
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a) Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter lama waktu tidak melebihi 12 bulan secara terus-

menerus; 

b) Memenuhi kewajiban sesuai peraturan di berlaku.; 

c) Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 

d) Menikah; 

e) Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; 

f) Mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan 

pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan kecuali 

diatur lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama;  

g) Mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus Serikat 

Pekerja atau  serikat buruh, melakukan kegiatan Serikat 

Pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja, atau didalam jam 

kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama;  

h) Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 

perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana 

kejahatan; 

i) Perbedaan perbeda pa paham, agama, politik, suku suku, 

golongan jenis kondisi fisik, atau status perkawinan; 
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j) Dalam keadaan cacat tetap sakit akibat kecelakaan, atau sakit 

karena hubungan kerja menurut keterangan dokter  yang 

jangka waktu penyembuhannya belum   dipastikan.  

Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK 

nya adalah batal demi hukum menurut pasal 1 70 undang-undang 

nomor 13 tahun 2003. 

Selanjutnya, pengusaha dapat mempengaruhi pekerja atau 

buruh pasal 158 UU undang-undang nomor 13 tahun 2003 karena 

alasan pekerjaan atau buru telah melakukan kesalahan berat sebagai 

berikut: 

a) Melakukan penipuan dan pencurian, atau penggelapan barang 

dan atau uang milik perusahaan; 

b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; 

c) Mabuk; meminum minuman keras yang memabukkan; 

memakai dan atau mengedarkan  narkotika, psikotropika, dan 

zat adiktif lainnya dilingkungan kerja;  

d) Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan 

kerja; 
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e) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi 

teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 

f) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; 

g) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan 

kerugian perusahaan; 

h) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; kerja. 

i) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; 

atau  

j) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

Persyaratan lain yang harus dipenuhi pengusaha dalam 

melakukan PHK adalah bukti pendukung, yaitu: 

a) Pekerja atau buruh tertangkap tangan; 

b) Ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan; 

atau 
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c) Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung 

sekurang-kurangnya 2 orang saksi.  

Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 

pengusaha harus beralasan dan cukup bukti yang kuat . 

Oleh sebab itu, apabila pengusaha akan melakukan PHK 

kepada pekerja atau buruh dengan alasan kesalahan berat, harus 

menempuh proses Peradilan Pidana terlebih dahulu, yaitu dengan 

cara mengadukan pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan 

berat tersebut kepada aparat berwajib. Dalam hal ini otomatis 

pengusaha dan pekerja atau buruh harus menempuh proses hukum 

yang panjang dan memerlukan pengorbanan baik waktu, tenaga, 

maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menyikapi PHK seperti ini 

akhirnya kembali pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja 

atau buruh yang bersangkutan, bagaimana cara menyiasatinya 

dengan baik sehingga perselisihan PHK dapat selesai dengan 

praktis dan cepat. 37 

 

 

                                                           
37 Ibid, hlm. 193-196 



50 
 

 
 

3. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja  

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan kerja  

disebutkan,  

“Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan 

yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh 

salah satu pihak “. 

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan, “ Perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya 

kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang 

dilakukan oleh salah satu pihak “. 

Terkait PHK sebagaimana Pasal 56 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 menjelaskan fungsi Pengadilan 

Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, 

“ ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja “.  

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1964 

terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja mengamanatkan sebagai 

berikut :  

a. Pelaksanaan PHK sedapat mungkin dicegah dengan segala 

daya upaya. 
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 b. Perundingan antara pihak yang berselisih relatif lebih dapat 

diterima oleh pihak penyelesaian yang dipaksakan oleh 

pemerintah.  

c. Intervensi pemerintah dalam proses PHK akan dilakukan 

menakala terjadi jalan buntu antara dua pihak. Bentuk campur 

tangan ini adalah pengawasan preventif, yaitu tiap-tiap PHK 

oleh pengusaha diperlukan ijin dari Pemerintah.  

d. Akibat PHK secara besar-besaran karena tindakan pemerintah, 

maka pemerintah akan berusaha meringankan beban tenaga 

kerja itu dan akan diusahakan penyaluran mereka pada 

perusahaan atau tempat Kerja lain. 

 e. PHK akibat modernisasi, efisiensi, yang disetujui oleh 

pemerintah, mendapat perhatian pemerintah sepenuhnya 

dengan jalan mengusahakan secara aktif penyaluran tenaga 

kerja itu ke perusahaan lain. 

Dalam hubungan kerja, terkadang situasi yang tidak diharapkan 

terjadi karena berbagai hal. Meskipun perusahaan dan karyawan telah 

berupaya semaksimal mungkin, ada suatu waktu perusahaan harus 

bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada karyawan yang 

tidak disiplin. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh sehingga 

karyawan lain lebih berhati-hati dalam pekerjaannya. 
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Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang tentang  Ketenagakerjaan 

menyebutkan, 

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan 

pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar 

jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.” 

Maka dari itu, adanya surat peringatan (SP) membantu agar PHK 

tidak terjadi secara mendadak, atau bahkan karyawan memperbaiki 

kinerjanya dan mencapai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Aturan surat peringatan untuk karyawan sendiri diatur pada Pasal 161, 

dengan bunyi sebagai berikut: 

(1) 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. 

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-

masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali 

ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama. 
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Berdasarkan peraturan di atas, jangka waktu berlakunya surat 

peringatan adalah 6 (enam) bulan, yang dianggap cukup dalam menilai 

apakah karyawan sudah melakukan perbaikan atas kesalahannya. Akan 

tetapi, semisal karyawan telah mendapatkan SP pertama dan perilakunya 

membaik. Lalu ia melakukan kesalahan lain setelah lewat 6 (enam) 

bulan dari surat peringatan pertama, maka surat peringatan (yang kedua) 

tersebut tetap dianggap sebagai surat peringatan pertama. 

Sebaliknya, pengusaha diperbolehkan memberikan surat 

peringatan kedua atau ketiga, jika memang karyawan melakukan 

pelanggaran berbeda sebelum masa SP pertama berakhir. Pengusaha 

baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah surat 

peringatan ketiga, yang artinya karyawan dianggap tidak melakukan 

perbaikan sama sekali–atau justru perilakunya semakin buruk. Langkah 

ini dapat diambil sekaligus untuk memberikan ‘pelajaran’ kepada 

karyawan lainnya. 

 

4. Akibat Pemutusan Hubungan Kerja  

Sehubung dampak PHK sangat kompleks dan cenderung 

menimbulkan perselisihan, maka mekanisme dan prosedur PHK diatur 

sedemikian rupa agar pekerja/buruh tetap mendapatkan perlindungan 

yang layak dan memperoleh hak – haknya sesuai dengan ketentuan.  
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 150 Tahun 2000 

didalam terdapat ketentuan tentang Hak – hak pekerja akibat PHK 

pada perusahaan. Hak – hak pekerja akibat PHK lain : 

a) Uang Pesangon  

Uang pesangon adalah pembayaran dalam bentuk uang 

dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya 

PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja 

pekerja ( Pasal 22 ).  

b) Uang Penghargaan Masa Kerja  

Uang penghargaan masa kerja atau dalam peraturan 

sebelumnya disebut dengan uang jasa adalah uang 

penghargaan oleh pengusaha kepada pekerja yang 

besarnya dikaitkan dengan lamanya masa kerja ( Pasal 

(23)  

c) Uang Ganti Rugi  

Ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari 

pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti dari hak-

hak yang belum diambil istirahat tahunan, istirahat 

panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat di mana 

pekrja diterma bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas 

perumahan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia 
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Daerah atau Panitia Pusat sebagai akibat adanya 

Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 24)  

Hak – hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja, dan ganti kerugi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan 

berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :  

1. Jika PHK terjadi karena pekerja mengundurkan diri 

secara sepihak atas kemauan sendiri, maka pekerja 

yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan uang 

penghargaan masa kerja/jasa dan ganti kerugian; 

2. Dalam hal PHK perseorangan terjadi bukan kesalahan 

pekerja tetapi dapat menerima PHK tersebut, maka 

pekerja berhak mendapat Pesangon paling sedikit 2 kali 

sesuai ketentuan pasal 22, uang pengahrgaan masa 

kerja/jasa sesuai ketentuan pasal 23, dan ganti kerugian 

sesuai pasal 24, kecuali kedua belah pihak menentukan 

lain; 

3. Dalam hal PHK massal karena perusahaan tutup akibat 

mengalami kerugia terus-menerus disertai bukti laporan 

keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik paling 

sedikit 2 ( dua ) tahun terakhir, atau keadaan memaksa 

besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 
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dang anti kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan 22, 

23, 24 kecuali kedua belah pihak menentukan lain;  

4. Dalam hal PHK massal karena perusahaan tutup akibat 

efisiensi, maka pekerja berhak mendapatkan uang 

pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal 

22, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 

23, dan ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 24, 

kecuali kedua belah pihak menentukan lain. 

5. Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, atau 

perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau 

seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan 

syarat-syarat kerja baru yang sama dengan syarat-syarat 

kerja lama, dan pekerja tidakbersedia untuk 

melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja 

dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja dan ganti kerugian sesuai pasal 22, 23, dan 24. 

6. Dalam hal ini terjadi PHK karena perubahan status, 

atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau 

seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan 

pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di 

perusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja 

berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali 
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ketentuan pasal 22, uang penghargaan masa kerja 

sesuai dengan ketentuan pasal 23, dan ganti kerugian 

sesuai pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah 

pihak ditetapkan lain 

7. Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang 

pengahragaan masa kerja, dan ganti kerugian akibat 

PHK karena perubahan status atau kepemilikan atau 

perusahaan pindah lokasi, dibebankan kepada 

pengusaha baru kecuali diperjanjikan lain antara 

pengusaha lama dengan pengusaha baru. 

C. Tinjauan Umum Mengenai Perselisihan Hubungan Industrial  

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial  

Membahas perselisihan identik dengan masalah konflik. Secara 

sosiologis perselisihan dapat terjadi mana – mana. Jadi masalah 

perselisihan sendiri merupakan hal ynag lumrah karena telah menjadi 

kodrat manusia itu sendiri. Cara untuk memencahkan suatu perselisihan 

sendiri ialah dengan memperoleh solusi yang tepat dan akurat. 38 

Pada dasarnya Hubungan Industrial bertujuan dan berfungsi untuk 

menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha memperluas lapangan 

                                                           
38 Pangabean, H.P, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, 

Jala Permata, 2007.hlm.89. 
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kerja, memberikan kesejahteraan bagi buruh, demokratis, serta 

berkeadilan agar tercipta dan terjaminnya ketenagangan bekerja untuk 

pekerja dan ketenagangan dilingkungan usaha tersebut.   

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 

Tahun 2004 bahwa : 

“Perselisihan hubungan industrial ialah perbedaan pendapat yang 

mengkibatkan bertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta 

perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan.”  

Perselisihan antara pekerja dan perusahaan dapat terjadi karena 

didahului oleh pelanggaran hukum juga dapat terjadi karena bukan 

pelanggaran hukum. Perselisihan yang terjadi yang disebabkan oleh 

pelanggaran hukum, karena:  

a. Terjadi perbedaan paham dalam pelaksanaan hukum 

perburuhan. Hal ini tercermin dari tindakan pekerja/buruh atau 

pengusaha yang melanggar suatu ketentuan hukum. Misalnya 

pengusaha tidak mempertanggungkan buruh/pekerja dalam 

program Jamsostek, membayar upah di bawah ketentuan 
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standar minimum yang berlaku, tidak memberikan cuti dan 

sebagainya.  

b. Tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, jenis 

pekerjaan, pendidikan, masa kerja yang sama tetapi karena 

perbedaan jenis kelamin sehingga diperlakukan berbeda.39 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa jenis-jenis 

perselisihan hubungan industrial meliputi :  

a. Perselisihan hak, diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial  

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.  

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa perselisihan hak 

(rechtsgeschil) merupakan perselisihan hukum karena perselisihan 

ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh 

para pihak termasuk di dalamnya hal-hal yang sudah ditentukan 

dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Karena itu, 

                                                           
39 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, P.T. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003. hlm. 113.  
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menurut Imam Soepomo, perselisihan hak terjadi karena tidak 

adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan hubungan kerja.  

b. Perselisihan kepentingan, , diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang – 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan 

Industrial  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. 40 

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, , diatur dalam pasal 1 

angka 4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Perselisihan Hubungan Industrial  yaitu perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan 

hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha 

maupun buruh/ pekerja, di mana dari pihak pengusaha melakukan 

pemutusan hubungan kerja dikarenakan buruh/ pekerja melakukan 

berbagai tindakan pelanggaran. 

d. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh, , diatur dalam pasal 

1 angka 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

                                                           
40 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 

hlm. 87.  
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Perselisihan Hubungan Industrial  yaitu 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. Perselisihan ini biasanya menyangkut masalah 

dominasi keanggotaan dan keterwakilan dalam perundingan 

pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di suatu perusahaan.41 

2. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka 

prosedur penyelesaian hubungan industrial ditempuh dalam empat (4) tahap. 

Keempat tahap tersebut berikut ini akan diuraikan satu demi satu:  

a. Penyelesaian melalui Bipartit  

Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau 

proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha 

dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, 

apabila terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh diperusahaan. 42 

Penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya 

terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. 

                                                           
41 Maimun, Hukum Ketenagekerjaan Suatu Pengantar, Jakarta, P.T. Pradnya Paramita, 2007, 

hlm. 153 
42 Abdul Khakim, Op.Cit,hlm.156 
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Penyelesaian perselisihan yang demikian merupakan penyelesaian perselisihan 

yang terbaik karena masing-masing pihak dapat langsung berbicara dan dapat 

memperoleh kepuasan tersendiri dikarenakan tidak ada campur tangan dari 

pihak ketiga. Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui bipartit dapat 

menekan biaya dan menghemat waktu. Itulah sebabnya UU No. 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 mengharuskan 

perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dilakukan terlebih 

dahulu dalam setiap perselisihan hubungan industrial sebelum diajukan kepada 

lembaga penyelesaian perselisihan. 

Upaya bipartit diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial sebagai berikut :  

a) Penyelesaian melalui bipartit harus diselesaikan paling lama tiga puluh 

hari sejak tanggal dimulainya perundingan. hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Pasal 3 ayat 2  Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

b) Apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja salah satu pihak 

menolak untuk berunding atau telah melakukan perundingan, tetapi tidak 

mencapai kesepakatan, upaya bripartit sendiri dianggap gagal. Diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 3 ayat 3 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  
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c) Apabila upaya melalui bripartit gagal, salah satu pihak atau kedua pihak 

mencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa 

upaya – upaya penyelesaian melalui bipartit telah dilakukan. Diatur 

Undang-Undang Nomor 2 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

d)  Apabila bukti – bukti tersebut tidak dilampirkan, kepada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat agar 

mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu tujuh 

hari kerja sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Pasal 4 ayat 2  Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

e) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau pihak, instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat wajib 

menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian 

melalui konsiliasi atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 4 ayat 3  

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

f) Apabila para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui 

konsiliasi atau arbitrase dalam jangka tujuh hari kerja, instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat melimpahkan 

penyelesaian perselisihan kepada mediator. Diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 2 Pasal 4 ayat 4  Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

g) Setiap perundingan bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh 

para pihak. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 6 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

h) Risalah perundingan sekurang – kurangnya memuat : 

1) Nama lengkap dan alamat para pihak; 

2) Tanggal dan tempat perundingan; 

3) Pokok masalah atau alasan perselisiahan; 

4) Pendapat para pihak; 

5) Kesimpulan atau hasil perundingan; dan 

6) Tanggal dan serta tanda tangan para pihak yang melakukan 

perundingan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Pasal 6 ayat 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

i) Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang 

ditandatangani oleh para pihak. Diatur Undang-Undang Nomor 2 Pasal 7 

ayat 1  Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
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j) Perjanjian bersama wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan 

peerjanjian pada pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran. 43 

b. Penyelesaian melalui konsiliasi  

Penyelesaian melalui konsiliasi (conciliation) ini dilakukan melalui 

seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut 

konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak 

yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator 

ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang 

diperselisihkan. 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. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut dengan konsiliator 

adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator 

ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib 

memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

                                                           
43 Abdul Khakim, Op.Cit,hlm.155 - 157 



66 
 

 
 

kerja atau perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, maka penyelesaian perselisihan melalui 

konsiliasi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak  

mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada 

konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak;  

b. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 

pelimpahan penyelesaian perselisihan secara tertulis, 

konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang 

duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja 

kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama;  

c. Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir 

dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar 

keterangannya;  

d. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat 

Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan 

disaksikan oleh konsiliator dan di daftar di Pengadilan 55 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah 
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hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk 

mendapatkan akta bukti pendaftaran;  

e. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian 

perselisihan melalui konsiliasi, maka :  

1) Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;  

2) Anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) hari sejak sidang konsiliasi pertama harus 

sudah disampaikan kepada para pihak;  

3)  Para pihak dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak 

menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan 

jawaban kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau 

menolak anjuran yang dibuat konsiliator;  

4) Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, maka 

dia dianggap menolak anjuran tertulis tersebut;  

5) Jika anjuran tertulis tersebut disetujui, maka dalam 

waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran 

tertulis tersebut disetujui, konsiliator harus sudah selesai 

membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama 

yang kemudian akan didaftarkan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah 

hukum para pihak mengadakan Perjanjian Bersama 
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tersebut untuk kemudian mendapatkan akta bukti 

pendaftaran.  

f. Apabila Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan tersebut 

tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di 

wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan untuk mendapat 

penetapan eksekusi.  

g. Dalam hal di mana pemohon eksekusi berdomisili di luar 

Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, 

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan 

tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah 

domisili pemohon eksekusi untuk kemudian diteruskan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri yang 

berkompeten dalam melaksanakan eksekusi tersebut.  

h. Jika anjuran tertulis yang dibuat oleh konsiliator ditolak oleh 

salah satu pihak atau para pihak maka salah satu pihak atau 

para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

setempat.  
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i. Konsiliator harus sudah menyelesaikan tugasnya dalam waktu 

selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima 

permintaan penyelesaian perselisihan. 

c. Penyelesaian Melalui Arbitrase 

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

disebut arbiter dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil 

oleh arbiter.  

Arbitrase hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan 

pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial, 

sesuai dengan asas hukum lex specialis derogate lex generalis.  

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitase 

diatur sebagai berikut : 

1) Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dilakukan oleh 

arbiter. Diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Pasal 29 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.  

2) Penyelesaian memalui arbitrase dilaksanakan atas dasar 

kesepakatan para pihak yang berselisih. Diatur dalam 
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Undang – Undang Nomor 2 Pasal 32 ayat 1 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 

3) Kesepakatan para pihak yang berselisih tersebut 

dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, 

yang dibuat rangkap tiga. Diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 2 Pasal 32 ayat 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial. 

4) Apabila para pihak menandatangani surat perjanjian 

arbitrase, para pihak berhak memilih arbitrase dari daftar 

arbiter yang ditetapkan menteri. Diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 2 Pasal 34 ayat 1 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 

5) Arbiter yang bersedia untuk ditunjuk para pihak yang 

berselisih membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan 

para pihak yang berselisih membuat perjanjian penunjukan 

arbiter dengan para pihak yang berselisih tersebut. Diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 2 Pasal 34 ayat 1 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 

6)  Apabila arbriter telah menerima penunjukan dan 

menandatangani surat perjanjian penunjukan, arbiter yang 

bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas 

persetujuan para pihak. Diatur dalam Undang – Undang 
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Nomor 2 Pasal 35 ayat 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial. 

7) Arbiter wajib menyelesaikan tugas arbitrase selambat – 

lambatnya tiga puluh hari kerja sejak penandatangan surat 

perjanjian penunjukan arbiter. Diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 2 Pasal 40 ayat 1 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 

8) Arbiter harus memulai pemeriksaan atas perselisihan 

selambat – lambatnya tiga hari setelah penandatangan surat 

perjanjian penunjukan arbiter. Diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 2 Pasal 40 ayat 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 

9) Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang 

memperpanjang jangka waktu penyelesaian hubungan 

industrial satu kali perpanjangan selambat – lambatnya 

empat belas hari kerja. Diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 2 Pasal 40 ayat 3 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial. 

10) Pemerikasaan oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan 

secara tertutup, kecuali para pihak yang berselisih 

menghendaki lain. Diatur dalam Undang – Undang Nomor 
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2 Pasal 41 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial. 

11) Dalam siding arbitrase, para pihak yang berselisih dapat 

diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 2 Pasal 42 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 

12) Penyelesaian hubungan insudtrial oleh arbiter diawali 

dengan upaya mendamaikan kedua pihak yang berselisih. 

Diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Pasal 44 ayat 1 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.  

13) Apabila perdamaian tercapai, arbiter atau majelis arbiter 

membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para 

pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter, 

kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial 

pada pengadilan negeri di wilayah arbiter mengadakan 

perdamaian. Diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 

Pasal 44 ayat 2 dan ayat 3 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 

14) Apabila upaya perdamaian tersebut gagal, arbiter atau 

majelis arbiter meneruskan sidang arbitras. Diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 2 Pasal 44 ayat 5 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 
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15) Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang 

arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh arbiter atau 

majelis arbiter. Diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 

Pasal 48 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial.   

16) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikatpata pihak yang berselisih dan merupakan 

putusan yang bersifat dan tetap. Diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 2 Pasal 51 ayat 1 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan Industrial. 

17) Putusan arbitrase didattarkan di Pengadilan hubungan 

industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter 

menetapkan putusan. Diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 2 Pasal 51 ayat 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial.  

18) Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat 

mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah 

Agung dalam waktu selambat-Iambatnya tiga puluh hari 

kerja sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan 

diduga mengandung unsur-unsur sebaga berikut: 
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a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam 

pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau 

dinyatakan palsu; 

b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen 

yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh 

para lawan;  

c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan 

perselisihan;  

d) Putusan melampaui kekuasaan arbiter 

hubungan industrial; atau 

e) Putusan bertentangan dengan peraturan 

perundang – undangan. Hal diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 2 Pasal 52 ayat 1 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 

19)  Perselisihan hubungan industrial yang sedang 

atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat 

diajukan kepengadilan.  44 

d. Penyelesaian melalui Mediasi  

Upaya penyelesaian perselisihan melalui mediasi diatur 

dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 
                                                           

44 Abdul Khakim, Op.Cit,hlm.159 - 161 
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Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial.  

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh 

pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta 

membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan 

secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. 

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh 

mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota. 45 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

mediasi menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, didahului dengan tahapan sebagai berikut :  

a. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua 

belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

setempat dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian 

secara bipartit sudah dilakukan;  

b. Setelah menerima pencatatan, instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan 

                                                           
45 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses 

Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.hlm.126. 
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kepada para pihak untuk menyepakati memilih 

penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase;  

c. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak 

menetapkan pilihan, instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian 

kepada mediator.  

Pemerintah mengangkat seorang mediator yang bertugas 

melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa antara buruh/ 

pekerja dengan pengusaha, di mana pengangkatan dan 

akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku umum, penyelesaian 

perselisihan melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan. Para 

pihak meminta secara sukarela kepada mediator untuk membantu 

penyelesaian konflik yang terjadi.  

Oleh sebab itu, mediator tidak memiliki kewenangan untuk 

memaksa, mediator hanya berkewajiban bertemu atau 

mempertemukan pihak yang bersengketa dan berkedudukan 

membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang 

hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang berselisih. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam 

proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi, mediator harus 



77 
 

 
 

sudah mengadakan penelitian mengenai duduk perkaranya dan 

harus segera mengadakan sidang mediasi dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan 

perkara perselisihan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pelimpahan 

perselisihan, mediator harus sudah menyelesaikan tugas mediasi 

tersebut. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk 

hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar 

keterangannya. Setiap orang yang dimintai keterangan oleh 

mediator dalam sidang mediasi wajib untuk memberikannya 

termasuk memperlihatkan bukti-bukti atau surat-surat yang 

diperlukan, misalnya buku tentang upah, surat perjanjian kerja, 

surat perintah lembur, dan lain-lain. 

 Apabila pihak yang diminta keterangan ini tidak bersedia 

memberikannya maka dapat dikenai sanksi pidana kurungan 

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan 

atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Saksi atau saksi ahli yang datang memenuhi panggilan dalam 

sidang mediasi tersebut berhak untuk memperoleh penggantian 

biaya perjalanan dan juga akomodasi yang jumlahnya ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri. Keterangan-keterangan yang 
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diperoleh dari kesaksian para saksi maupun saksi ahli wajib 

dijaga kerahasiaannya oleh mediator. 

Apabila dalam sidang mediasi tercapai kesepakatan, maka 

dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan 

disaksikan mediator untuk didaftarkan pada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para 

pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran. Namun jika tidak tercapai kesepakatan dalam 

penyelesaian perselisihan melalui mediasi, maka :  

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;  

b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan 

kepada para pihak;  

c. Para pihak harus sudah harus 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;  
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e. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam 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 Industrial pada 

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak 

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran. 

e. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial  

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan 

khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, yang 

bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus :  

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan 

perselisihan pemutusan hubungan kerja;  

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai 

perselisihan kepentingan dan perselisihan 

antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu 

perusahaan.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

Pengadilan Hubungan Industrial untuk pertama kalinya 
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dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/ Kota di 

setiap ibu kota provinsi yang mempunyai daerah hukum 

meliputi seluruh wilayah provinsi bersangkutan dan pada 

Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Untuk Kabupaten/ Kota 

yang padat industri juga dibentuk Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.  

Susunan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri terdiri dari Hakim, Hakim Ad-Hoc, 

Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Di mana Ketua 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Ketua Pengadilan 

Negeri setempat, dengan Majelis Hakim terdiri dari 1 (satu) 

Ketua Majelis dari Hakim Karier, 2 (dua) anggota Hakim Ad-

Hoc masing-masing dari unsur pengusaha dan unsur pekerja 

yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 

Agung. Sedangkan susunan hakim pada Mahkamah Agung 

terdiri dari Hakim Agung, Hakim Agung Ad-Hoc dan 

Panitera. 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada 

Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada 

Mahkamah Agung, maka harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-

undang. Demikian juga, seorang Hakim Ad-Hoc tidak 
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diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagaimana juga 

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Masa tugas 

Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan 

Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung adalah lima tahun 

dan kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa 

jabatan. Namun demikian, dalam masa tugasnya Hakim Ad-

Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan pada 

Mahkamah Agung dapat diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya.  

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan 

Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali bila 

ada hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya 

apapun juga termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya 

di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 

dalam proses beracara. Beracara di Pengadilan Hubungan 

Industrial dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa dan 

pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan melalui acara 

biasa meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :  
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a. Gugatan;  

b. Jawaban tergugat;  

c. Replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat); 

d. Duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat);  

e. Pembuktian (surat dan saksi-saksi);  

f. Kesimpulan para pihak, dan  

g. Putusan hakim. Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui jalur pengadilan dilakukan dengan 

pengajuan gugatan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat pekerja/ buruh bekerja.  

Di mana dalam pengajuan gugatan harus dilampiri 

dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi. 

Bila gugatan tersebut tidak dilampiri dengan risalah tersebut, 

Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan 

gugatan tersebut kepada penggugat. Dalam hal suatu 

perselisihan melibatkan lebih dari satu penggugat dapat 

diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus. 

Serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat 

bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan 

Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.  

Hakim yang menerima pengajuan gugatan wajib 

memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim 
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meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. 

Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan 

Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus 

perselisihan hubungan industrial tersebut selambat-lambatnya 

7 (tujuh) hari setelah menerima gugatan. Setelah Majelis 

Hakim ditetapkan, Ketua Majelis Hakim harus sudah 

menentukan tanggal persidangan dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Majelis Hakim 

tersebut. Pemanggilan para pihak yang berselisih untuk 

datang ke persidangan dilakukan secara sah dengan surat 

panggilan sidang, dimana pemberian surat panggilan sidang 

kepada pihak yang dipanggil atau melalui orang lain harus 

dilakukan dengan bukti tanda terima.  

Namun apabila salah satu pihak atau bahkan kedua 

belah pihak tidak dapat hadir tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada sidang pertama, maka Ketua 

Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang berikutnya 

paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal penundaan sidang 

pertama di mana penundaan tersebut hanya dapat dilakukan 

paling banyak dua kali. Dan jika penggugat atau kuasa 

hukumnya tidak menghadap pengadilan pada sidang 

penundaan terakhir maka gugatannya dianggap gugur tetapi 
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masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan 

sekali lagi. Sedangkan bagi pihak tergugat ataupun kuasa 

hukumnya yang tidak datang pada persidangan penundaan 

terakhir, majelis hakim tetap dapat memeriksa dan memutus 

perkara tanpa kehadiran tergugat. Selain pemeriksaan dengan 

acara biasa, dalam Pengadilan Hubungan Industrial juga 

dikenal pemeriksaan dengan acara cepat. Dalam Pasal 98 ayat 

(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut 

:  

”Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/ atau 

salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus 

dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari 

yang berkepentingan, para pihak dan/ atau salah satu 

pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan 

Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.” 

Apabila ada permohonan pemeriksaan dengan acara 

cepat, maka dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah 

diterimanya permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri 

mengeluarkan penetapan mengenai dikabulkan atau tidak 

dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan 

tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum misalnya 
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banding, kasasi ataupun peninjauan kembali sebab hanya 

merupakan penetapan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya 

penetapan dimaksud dalam ayat (2) menentukan Majelis 

Hakim, hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 

pemeriksaan. Dalam perkara perdata pada umumnya tidak 

dikenal acara pemeriksaan cepat, semua perkara diselesaikan 

menggunakan pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan 

dengan acara cepat dikenal dalam perkara pidana untuk 

pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 

7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), demikian juga dalam 

pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, namun biaya 

yang dikeluarkan pada umumnya jauh lebih besar daripada 

yang ditetapkan oleh undang-undang. Putusan Majelis Hakim 

harus memuat hal-hal sebagai berikut :  

a. Kepala putusan berbunyi : ”DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”;  

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman 

atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;  
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c. Ringkasan pemohon/ penggugat dan jabatan 

termohon/ tergugat yang jelas;  

d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang 

diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama 

sengketa itu diperiksa;  

e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;  

f. Amar putusan tentang sengketa;   

g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc 

yang memutus, nama Panitera serta keterangan 

tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.  

Putusan Majelis Hakim harus diambil dengan 

mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan 

dan keadilan serta harus dibacakan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum, di mana setiap orang yang hadir dalam 

persidangan wajib menghormati tata tertib persidangan. 

Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan 

putusan, maka Ketua Majelis Hakim harus memerintahkan 

Panitera Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan 

putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dijatuhkan. 

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa 

keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial 
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tersebut, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung. Tidak semua perkara perselisihan hubungan industrial 

yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama dapat 

diajukan kasasi. Perkara yang dapat diajukan kasasi adalah 

perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, 

dua perkara lainnya yaitu perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu 

perusahaan, tidak dapat diajukan kasasi karena putusan pada 

pengadilan tingkat pertama bersifat final dan tetap. 46 

Pengajuan kasasi harus dilakukan secara tertulis dan 

dapat disampaikan melalui Sub-Kepaniteraan Pengadilan 

Hubunngan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat 

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

Perselisihan yang dimohonkan kasasi tersebut diperiksa dan 

diputus oleh Majalis Hakim Kasasi yang terdiri dari satu 

orang Hakim Agung dan dua orang Hakim. 

D. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Sakit  

1. Pengertian Rumah Sakit  

                                                           
46 Sri Subiandini Gultom. Aspek hukum hubungan industrial. Inti Prima Promo Sindo, 

Jakarta. 2008.hlm.93. 
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Rumah sakit adalah rumah dimana tempat merawat orang yang sedang 

sakit, menyadiakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi 

berbagai masalah kesehatan. 47 

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Rumah Sakit ialah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan 

gawat darurat. Menurut Soejano dan Hekunto dijelaskan bahwa :  

“ Rumah sakit merupakan suatu unit pelayanan kesehatan yang memiliki 

bagian – bagian emergency, pelayanan dan rehabilitas. Dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga media 

(dokter), aspek – aspek pelayanan kesehatan diberikan melalui diagnosis 

pengobatan perawat dan pendidikan kesehatan”. 48 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159b/MenKes/Per/II/1988 

tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa :  

“Rumah sakit ialah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”.  

                                                           
47 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 

851. 
48 Soerjono dan Herkunto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 

131. 
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Selain itu, rumah sakit merupakan lembaga yang padat modal, padat 

karya, padat pakar, padat teknologi , padat pula masalah yang dihadapi. 

Menurut Rowland, rumah sakit sendiri ialah suatu system kesehatan yang 

paling kompleks dan paling efektif di dunia.49 

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat stategis dalam 

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, 

rumah sakit sendiri di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu 

sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapis 

masyarakat. 50 

Pada pasal 2 Undang – Undang rumah sakit ditegaskan bahwa rumah 

sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai 

kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak 

dan antidiskriminalisasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, 

serta mempunyai fungsi sosial.  

Fungsi sosial rumah sakit ini merupakan bagian dari tanggung jawab 

yang melekat pada setiap rumah sakit yang terikat ikatan moral dan etika dari 

                                                           
49 Aditama Chandra Yoga, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, UI Press, Jakarta, 2000, 

hlm. 30.  
50 Soleh Iskandar, Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di 

Rumah Sakit, Volume 4 Nomor 2, 2016, hlm. 3.  
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rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.  

Adapun penyelenggaraan rumah sakit dirumuskan dalam pasal 3 

Undang – Undang Rumah sakit yang dinyatakan bahwa pengaturan 

penyelenggaraan rumah sakit bertujuan mempermudah akses masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap 

keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya 

manusia dirumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar 

pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, 

masyarakat, sumberdaya manusia rumah sakit dan rumah sakit. Dengan 

demikian, pendirian rumah sakit mempunyai keberadaan tujuan untuk 

melayani masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan.  

2. Dasar Hukum Rumah Sakit  

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa : “ Setiap 

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, kemudian dalam Pasal 34 

ayat (3) dinyatakan : “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”  

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 

bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

upaya penyelenggaraan kesehatan.  
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Menurut pasal 1 angka 1 undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : “Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa “Sarana kesehatan adalah 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.”   

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah 

Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan menyatakan bahwa : 

“Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan 

yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan 

pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri 

observasi, diagnostic, terapeutik, dan rehabilitative untuk orang – 

orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan”.   

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang 

standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selain itu juga 

merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang 

diberikan oleh Badan Layanan Umum. Standar pelayanan minimal ini dapat 

dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam 
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melaksanakan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan setiap jenis 

pelayanan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


