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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Perselisihan Hubungan Industrial 

a. Pengertian  

Pada dasarnya hubungan industrial berfungsi dan bertujuan untuk 

menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, 

memberikan kesejahteraan dan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh, dan 

ketentuan usaha bagi pengusaha sehingga pemerintahan memperoleh 

keuntungan dari hubungan kerja tersebut yaitu berputarnya roda 

perekonomian dan perluasan pembagian penghasilan,1 Pontensi perselisihan 

hubungan industrial ada sejak terjadinya hubungan industrial, kontraknya 

sejak adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 2 

Segala aktivitas pekerjaan dalam sebuah perusahaan, sering kali muncul 

perselisihan yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pimpinan 

perusahaan.  

Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah 

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, dan 

                                                           

 1 Ibid., h. 151. 

 2 Ibid. 
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perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan Perselisihan 

Hubungan Industrial menurut Pasal 1 angka 1 UU PPHI yaitu: “Perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/serikat buruh karena 

adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat 

Pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. 

Mengenai hubungan kerja juga sering kali terjadi kesalahpahaman 

antara pengusaha dan pekerja atau buruh, tidak tertutup kemungkinan setiap 

hubungan itu akan diwarnai perselisihan. Hal itu dipicu dari adanya 

perbedaan kepentingan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang pada 

gilirannya menimbulkan banyak persoalan dalam hubungan industrial.3 

b. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU PPHI, sebagai 

berikut : 

1) Perselisihan Hak  

  Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, 

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama.4 Terdapat perbedaan antara perselisihan 

hak dengan perselisihan kepentingan, yakni tentang perselisihan empat 

                                                           

 3  Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan 

Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, DSS Publishing, Jakarta, 2006, h. 20. 
4 Vide Pasal 1 angka 2 UU PPHI 
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hak, objek sengketanya adalah tidak dipenuhinya hak yang telah 

ditetapkan karena adanya perbedaan dalam implementasi atau 

penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang melandasi 

hak yang disengketakan. 

2) Perselisihan Kepentingan 

Yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena 

tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja, 

atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.5 Perselisihan 

kepentingan atau disebut pula (belangen geschil), menurut Iman 

Soepomo terjadi karena ketidak sesuaian paham dalam perubahan 

syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Sedangkan dalam 

perselisihan kepentingan, objek sengketanya karena tidak adanya 

kesesuaian paham atau pendapat mengenai pembuatan, dan atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan kata 

lain, dalam perselisihan hak yang dilanggar adalah hukumnya, baik 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan dalam 

                                                           
5 Vide Pasal 1 angka 3 UU PPHI 
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perselisihan kepentingan menyangkut pembuatan hukum dan atau 

perubahan terhadap subtansi hukum yang sudah ada.6 

3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian 

pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh 

salah satu pihak.7 

4) Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu 

Perusahaan. 

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 keserikat-pekerjaan.8 

c. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

1) Penyelesaian secara Bipartit  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PPHI, perundingan 

bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk menyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 

3 UU PPHI menentukan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial 

                                                           

 6 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di 

Luar Pengadilan, Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45. 
7 Vide Pasal 1 angka 4 UU PPHI 
8 Vide Pasal 1 angka 5 UU PPHI 
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wajid diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui 

perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

2) Mediasi 

Mediasi Hubungan Indutrial yang selanjutnya disebut mediasi 

adalah penyelesaian perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 

musyawarah yang ditengah oleh seorang atau lebih mediator yang 

netral. 9  Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut 

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.10 Mediasi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara 

para pihak-untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam 

penyelesaian konflik walaupun hanya sebatas perantara bersifat pasif 

karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesian 

                                                           
9 Vide Pasal 1 angka 11 UU PPHI 
10 Vide Pasal 1 angka 12 UU PPHI 
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sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang 

berkonflik. 

3) Konsiliasi 

Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut 

konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja melalui musyawarah yang ditengahi oleh 

seorang atau lebih konsiliator yang netral.11  Konsiliator Hubungan 

Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau 

lebih yang memenuhi syaratsyarat 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 kerja atau 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. 12  Penyelesaian melalui konsiliasi adalah penyelesaian 

perselisihan mengenai kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan 

perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (konsiliator) bukan PNS 

dengan kewajiban mengeluarkan anjuran tertulis. 

4) Arbitase  

 Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase 

adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan antar serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan 

                                                           
11 Vide Pasal 1 angka 13 UU PPHI 
12 Vide Pasal 1 angka 14 UU PPHI 
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Hubungan Indusrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang 

berselisihan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada 

arbiter yang pemutusan nya mengikat para pihak dan bersifat final.13 

Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah 

seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari 

daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan 

mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan 

penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para 

pihak dan bersifat final.14 

 Lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam 

perselisihan kepentingan,perselisihan antar-serikat Pekerja. Yang 

bertugas menjadi wasit adalah arbiter. Para arbiter ini dapat dipilih oleh 

para pihak yang berselisihan dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh 

menteri. Arbitras dapat dilakukan melalui kesepakatan yang 

melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit untuk 

mengambil keputusan dan keputusan tersebut harus diataati dan 

dilaksakan oleh pihak yang berkonflik. 

 

 

 

 

 

5) Pengadilan Hubungan Industrial  

                                                           
13 Vide Pasal 1 angka 15 UU PPHI 
14 Vide Pasal 1 angka 16 UU PPHI 
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Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang 

dibentuk di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, 

mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan 

industrial.15 Adapun dalam UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”.16 

Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan 

semua jenis lembaga peselisihan. Hakim yang memeriksa dan 

perselisihan tersebut terdiri dari atas hakim lembaga peradilan dan 

hakim Ad Hoc. Penggadilan ini, serikat pekerja danorganisasi 

pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili 

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU PPHI, Pengadilan Hubungan 

Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: di 

tingkat pertama mengenai perselisihan hak di tingkat pertama dan 

terakhir mengenai perselisihan kepentingan; di tingkat pertama 

mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; di tingkat pertama 

dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan. Ini berarti bahwa Pengadilan Hubungan 

Industrial tidak menangani perkara lain selain perkara-perkara di atas, 

                                                           
15 Vide Pasal 1 angka 17 UU PPHI 
16 Vide Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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seperti perkara perselisihan antar perusahaan dengan perusahaan 

lainnya, perusahaan dengan masyarakat sekitar tempat usaha, pekerja 

dengan masyarakat, atau pekerja atau perusahaan dengan Pemerintah. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja 

a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan pengusaha.17 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan 

perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, 

pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. 18  Menurut Halim 

pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah pengakhiran hubungan 

kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu.19 PHK berarti 

suatu keadaan dimana si buruh berhenti bekerja dari majikannya. Hakikat 

PHK bagi buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi buruh 

permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai 

pekerjaan, permulaan dari akhir kemampuannya membiayai keperluan 

hidup sehari-hari baginya dan keluarganya.20  

                                                           
17 Vide Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan 

 18 R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan Kesatu, CV. Pustaka Setia, 

Bandung, 2013, h. 299. 

 19 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Keternagaan Kerjaan Indonesia, Cetakan Keempat, 

Edisi Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.178., dikutip dari A.Riduan Halim, 

Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, h. 136. 

 20 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Keempat, Jakarta , 

2014, h.158. 
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Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja merupakan segala 

macam pengakhiran dari pekerja/buruh. Pengakhiran untuk mendapatkan 

mata pencarian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa 

pengakhiran untuk biaya pengobatan, Reaksi, dan lain-lain. 21  Imam 

Soepomo berpendapat bahwa, pemutusan hubungan kerja bagi buruh 

merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya 

mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai 

keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya 

kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.22 

 

a. Latar Belakang Pemutusan Hubungan Kerja 

Ada beberapa alasan dan kondisi tertentu yang melatarbelakangi atau 

menyebabkan dapat berakhirnya putusnya hubungan kerja, baik yang 

terletak pada diri pekerja/buruh maupun pengusaha. PHK yang didasarkan 

pada alasan yang terletak pada diri pekerja/buruh adalah bahwa PHK 

dimaksud dikehendaki oleh pengusaha karena terdapat peristiwa hukum 

yang dilakukan atau melibatkan pekerja/buruh, dimana peristiwa hukum 

yang dilakukan atau melibatkan pekerja tersebut dapat berakibat diakhirinya 

hubungan kerja. Peristiwa hukum tersebut bisa dalam bentuk pelanggaran 

pekerja/buruh terhadap ketentuan perundang-undangan, peraturan 

perusahaan atau PKB yang didalamnya secara tegas menyebutkan  bahwa 

                                                           

 21 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Keternaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT 

Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2013, h. 202. 
22 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. V, Djambatan, Jakarta, 1983, 

h.124. 
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pelanggaran dapat berakibat putusnya hubungan kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha.23 

Beberapa hal yang melatar belakangi pihak perusahaan melakukan  

PHK antara lain: 

1) Pekerja melakukan kesalahan berat ; 

2) Pekerja ditahan pihak yang berwajib ; 

3) Perusahaan mengalami kerugian ; 

4) Pekerja mangkir terus-menurus ; 

5) Pekerja meninggal dunia ; 

6) Pekerja melakukan pelanggaran. 

 

b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha 

Pemutusan Hubungan kerja oleh pengusaha ialah PHK di mana 

kehendaknya atau prakarsanya berasal dari pengusaha karena adanya 

pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau mukin 

karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan 

tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.24 Perusahaan dapat 

melakukan PHK karena pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Akan tetapi 

sebelum melakukan PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan 

sebanyak 3 kali berturut-turut.25 

                                                           
23  Yani Nur Fatimah, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja, 

Jurnal Padecta, Volume 10, Nomor 2, 2015, h. 225. 

 24 Ibid., h 183. 
25 Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, Op. Cit.., h. 114. 



 

  12 

Dalam hal PHK bukan karena perusahaan tutup atau keadaan 

memaksa tetapi dilakukan efesien maka pekerja/buruh berhak atas pesangon 

2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan 

dan uang penggantinya hak 1 (satu) kali ketentua26 sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan 

Pasal 156 ayat (4) tapi tidak berhak mendapatkan uang pisah. 

 

c. Prosudur Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha 

Prosudur PHK oleh pengusaha terbagi dalam dua macam, yaitu 

1) PHK karena Kesalahan Ringan 

Dalam praktek prosudur PHK karena kesalahan ringan biasanya 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersamaan. Hal ini perlu dilakukan untuk keabsahan prosudur 

tersebut, yaitu:27 

1) Biasanya diawali dengan adanya peringatan lisan, kemudian 

peringatan tertulis secara bertahap tidaklah bersifat. Mutlak, 

bergantung tingkat kesalahan yang dilakukan pekerja/buruh dan 

urgensinya bagi perusahaan. 

2) Apabila masih dalam tenggang waktu berlakunya peringatan 

tertulis ksung ketiga (terakhir) ternyata pekerja/buruh 

melakukan kesalahan lagi, penguasaha secara tidak langsaung 

                                                           

 26 Maimun, Hukum Keternagga Kerjaan Suatu Pengantar, PT. Kresna Prima Persada, 

Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, h. 103. 

 27 Ibid. h.190. 
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dapat melakukan pemutusan  hubungan kerja kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

3) Apabila pemutusan hubungan kerja dapat diterima oleh 

pekerja/buruh yang bersangkutan, buat perjanjian bersamaan 

untuk dasar permohonan penetapan ke pengadilan hubungan 

indutrial. 

4) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapet diterima oleh 

pihak menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan hak menempuh mekanisme penyelsaian perselisihan 

hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI. 

2) PHK karena Kesalahan Berat 

Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Repbulik 

Indonesi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 

atas Hak Uji Matril Undang-undang Dasar Repbulik indonesia Tahun 

1945, maka PHK oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang  

melakukan kesalahan berat hanya setelah adanya putusan hakim 

pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijside). 

 

d. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja 

Kompensasi  dalam undang-undang Keternaga Kerjaan diatur pula 

kompensasi PHK yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang 

ter-PHK, dalam bentuk uang pesangon uang penghargaan masa kerja, dan 

uang penganti Hak yang seharusnya diterima, serta dalam kasus terntantu 
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dapat diberikan pula uang pisah bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak 

mewakilkan kepentingan pengusaha secara langsung, dan apabila besarnya 

dan pelaksanaannya uang pisah dimaksud telah di atur dalam PK, PP dan / 

atau PKB.28 

 

B. Hasil Penelititian 

1. Duduk Perkara 

Perkara ini berawal dari dikeluarkannya surat pemberitahuan akan 

melakukan pemutusan hubungan kerja pada tangal 8 Mei 2015 dengan 

alasan efisiensi. Perselisihan dalam PHK ini telah menempuh upaya melalui 

Mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Cilacap dan pada tanggal 5 Oktober 2015 Mediator pada Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap telah mengeluarkan 

anjuran tertulisnya Nomor 567/1065/16. Terhadap anjuran tersebut 

Penggugat tidak dapat menerima atau dengan kata lain Penggugat menolak 

anjuran Mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Cilacap. 

Untuk menyelesai persoalan yang ada agar tidak berlarut-larut dan 

mendapat kepastian hukum, Perusahaan PT. Holcim Tbk. Mengajukan 

gugatan di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Semarang pada tanggal 14 Maret 2016 dalam Register Nomor 

08/Pdt-Sus/G/2016/PN/Smg. Ketika perkara ini dimulai di pengadilan, 

                                                           

 28 Moh. Syaufii Syamsuddin, Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial, Cetakan 

Pertama, Penerbit Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, h. 313. 
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pihak Tergugat kemudian mengajukan gugatan balik atau yang disebut 

dengan gugatan Rekonvensi yang kemudian disidangkan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Semarang. 

2. Dalil Penggugat/Konvensi atau Tergugat/Rekovensi 

  Penggugat adalah perusahaan di bidang produksi semen. Tergugat 

adalah pekerja Penggugat dan mulai kerja pada tanggal 1 Desember 1997 

dan pada saat itu ditugaskan di bagian Staff Operation Training. Di 

perusahaan, Penggugat juga mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

antara Pekerja dengan Pengusaha berlaku 5 Mei 2012 dan berakhir pada 

tanggal 4 Mei 2014 yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Cilacap Nomor : 112/OP.SPN/DFT/07/XI/5/2006 

tanggal 6 Mei 2006, dan berlaku sampai dengan sekarang, dikarenakan di 

dalam perundingan PKB untukk periode 2014-2016 tidak tercapai 

kesepakatan sehingga tetap berlaku dan digunakan PKB periode 2012-2014, 

dimana di dalam PKB tersebut mengatur hak dan kewajiban serta mengikat 

para pihak dan pengusaha, yang merupakan hukum yang bersifat 

otonom/Lex Spesialis Derogate Lex Generalis. 

Penggugat pada tahun 2015 melakukan perampingan organisasi yang 

dilakukan untuk mempertahankan posisi Penggugat dalam industri semen 

yang semakin kompetitif, dan hal ini sejalan dengan rencana strategis 

Penggugat kedepan. Untuk itu, Penggugat harus membatasi kompleksitas 

organisasi, menyederhanakan proses danv kebijakan bisnis, meningkatkan 
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kinerja keselamatan, serta mencapai operasional dan fungsional yang baik 

dengan tetap mengoptimalkan biaya. 

Penggugat menyampaikan dengan sangat terpaksa implementasi ini 

akan berdampak pada sebagian karyawan yang telah memberikan kontribusi 

bagi Penggugat. Penggugat telah melaksanakan beragam langkah-langkah 

penyelamatan melalui inisiatif-inisiatif sebelumnya, yakni pada tahun 2014, 

namun perampingan organisasi harus tetap dilakukan, sehingga dengan 

berat keputusan sulit ini harus diambil, dimana pengurangan jumlah 

karyawan harus tetap dilakukan agar Penggugat mampu menghadapi 

tantangan dimasa depan. Penggugat telah melakukan serangkaian 

komunikau internal secara intensif sejak awal tahun ini dengan melibatkan 

berbagai tingkat karyawan serikat pekerja seblumnya akhirnya menawarkan 

program, pensiun dini dan dilamjutkan dengan tawaran Limited Separation 

Program kepada karyawan yang terdampak. 

Perusahaan penggugat telah memberikan penawaran paket Limited 

Separation Program pada 8 Mei 2015, dimana tergugat diberikan waktu 

untuk menetapkan sepakat atau tidak sepakat terhadap penawaran paket 

Limited separation Program dengan batas waktu sampai dengan tanggal 18 

Mei 2015. Bahwa oleh karena tergugat belum menerima tawaran paket 

tersebut maka telah dilakukan serangkaian komunikasi dari tergugat kepada 

manajemen penggugat dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2015 tersebut. 

Pada hari selasa tanggal 16 Juni 2015 telah melakukan pertemuan 

antara pihak penggugat, Tergugat dan pihak Serikat Pekerja dalam rangka 
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membuat berita acara Bipartit penyelesaian masalah kekaryawan Tergugat 

yang terkena dampak perampingan organisasi perusahaan, yang pokoknya 

menghasilkan hal-hal sebagai berikut; 

a. Tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa belum dapat 

menerima paket penawaran dari penggugat dan meminta waktu untuk 

berpikir dan bekomunikasi dengan keluarga. 

b. Terggugat akan menyampaikan dalam kurun waktu untuk berfikir 

akan dilakukan negosiasi informasi atas penawaran paket dari 

perusahaan. Apabila dalam hal negosiasi informasi informal tidak 

terjadi kesepakatan akan memberikan jawaban pada pertemuan 

Bipartit formal yang berikutnya. 

c. Penggugat menyampaikan dengan mempertimbangkan dengan batas 

waktu yang telah diberikan berakhir sampai 1 Juni 2015 dan 

mempertimbangkan permohonan tergugat untuk meminta waktu 

berfikir dikarenakan yang bersangkutan akan melakukan informasi 

negosiasi kepada penggugat. 

d. Pengugat menetapkan waktu berfikir kepada tergugat berakhir pada 

tanggal 22 Juni 2015, dan apabila Tergugat tidak memberikan 

jawaban tanggal tersebut, maka dapat diasumsikan Tergugat menolak 

tawaran dari penggugat sehingga akan di selesaikan sesuai 

Undang-undang yang berlaku. 

 Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat 

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada 
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Pengadilan Negeri Semarang, agak kiranya berkenan memeriksa perkara ini 

dan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung 

mulai 31 Juli 2015. 

3. Menyatakan Tergugat diputuskan hubungan kerjanya dengan rincian 

hak-hak Tergugat sebagai berikut: 

a. - Pasal 156 ayat (2) huruf i = Rp. 166.449.456,-- 

  - Pasal 156 ayat (3) huruf e = Rp. 55.483.152,-- 

  - Pasal 156 ayat (4)   = Rp. 33.289.891,-- 

b. Uang Pisah     = Rp. 10.000.000,- 

     TOTAL    = Rp. 255.222.499 

(Dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus 

sembilan puluh sembilan rupiah) 

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

3. Jawaban Tergugat/Konvensi atau Penggugat/Rekonvensi 

Bahwa pihak pekerja di PT. Holcim indonesia sebagai (Staff 

Operational Training) mulai Berkerja di Perusahaan sejak tanggal 01 

Desember 1997 dan Pekerja pada 8 Mei 2015 menerima surat dari Pihak 

Perusahaan perihal pemberitahuaan keputusan akan melakukan pemutusan 
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hubungan kerja kepada Pihak Perkerja dengan Alasan efisiensi, Pekerja 

menolak PHK tersebut dengan alasan, sebagai berikut : 

Penentuan atau pemilihan karyawan yang akan di PHK sangat tidak 

jelas karena Pihak Perusahaan melakukan restruktur dan sebagai akibat dari 

restrukturisasi tersebut sebagai jabatan ditindakan. Akibat peniadaan jabatan 

tersebut maka pekerja yang memegang tersebut tidak lagi memiliki pekerjaan 

lagi tetapi kenyataanya : 

- Ada jabatan/bagian yang dihapus atau dihilangkan tetapi karyawan 

yang beberapa pada bagian tersebut masih ada, disisip-sisikan ke 

bagian lain, 

- Ada pula jabatan/bagian yang tidak dihapus/tidak dihilangkan tetapi 

karyawan di PHK dan bagian tersebut diganti dengan orang baru dari 

bagian lain 

- Ada juga jabtan/bagian yang dihapus tetapi sebagian karyawan yang 

ada pada bagian tersebut masih ada/diperkajakan tetapi  se bagian akan 

di PHK sebagian lagi disisipkan kebagian lain, 

- Bahwa pemilihan karyawan yang akan di PHK seperti hanya karena 

suka dan tidak suka kepada seseorang, 

- Ada juga Kinerja pihak pekerja selalu baik, dengan nilai selalu A dan B 

dan belum pernah melakukan kesalahan/penlanggaran yang merugikan 

perusahaan oleh karna itu pihak perusahaan telah menghilangkan 

kesempatan kerja dan telah melakukan diskriminasi. 
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Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa PHK 

yang dilakukan pihak perusahaan telah melanggar UUD 1945, yang menjadi 

dasar Negara Repbulik Indonesia yaitu Pasal 28 D (2) yang berbunyi “Setiap 

orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil 

dan layak dalam hubungan kerja. Sebelum melakukan PHK, Pihak 

perusahaan belum melakukan langkah-langkah pencegahan PHK seperti 

yang diinsruksikan oleh Mentri ketenaga kerjaan melalui Surat Edaran 

Menakerstrans RI No SE 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang pencegahan 

pemutusan hubungan Kerja massal; dan pihak perusahaan tidak dalam 

kondisi pailit pula pihak perusahaan tidak menalami kerugian.  

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, agar kiranya 

berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar 

yang berbunyi sebagai berikut : 

Dalam Konvensi, yaitu menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk 

seluruhnya dan menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya 

perkara. Sedangkan dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat 

Konvensi dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengugat Rekonvensi dengan 
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Tergugat Rekonvensi dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa 

perkara Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. 

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan upah dan 

hak-hak Penggugat Rekonvensi lainnya yang belum dibayar sampai 

usia 55 tahun, sesuai perjanjian kerja Bersama PT. Holcim Indonesia 

Tbk, 2012-2014 Pasal 7 ayat (4) huruf a yang berbunyi “pensiunan 

Normal adalah batas usia karyawan tetap yang bekerja pada 

perusahaan sampai berumur 55 tahun” dan lain-lain dengan jumlah 

keseluruhan yaitu sebesar Rp. 3.660.830.858,- (Tiga milyar enam 

ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima 

puluh delapan rupiah). 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam perkara ini. 

4. Keterangan Saksi Penggugat Rekovensi 

Untuk mendukung dalil Penggugat Rekovensi, dalam persidangan 

Tergugat Rekovensi mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai 

berikut: 

a. Saksi A Nurmeilina Achyani, pada pokoknya menerangkan bahwa : 

− Saksi merupakan karyawan PT Holcim Indonesia di Human 

Recources (HR); 

− Benar di Perusahaan dilakukan program Organization Effectiveness 

(OE) / perampingan organisasi; 

− Evaluasi dilakukan terhadap organisasinya baru melihat 

orang-orangnya, siapa yang terkena dampak efisiensi tersebut; 

− Rencana program perampingan organisasi sudah dikomunikasikan 

dengan pihak-pihak terkait; 
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− Penggugat pada tanggal 13 Mei 2015 melakukan efisiensi karyawan 

sejumlah kurang lebih 354 orang, termasuk 74 orang karyawan di 

Cilacap dimana Tergugat termasuk di dalamnya; 

− Tinggal tergugat saja yang belum bisa menerima tawaran 

perusahaan untuk pengakhiran hubungan kerja tersebut dan saksi 

tidak tahu alasan penolakannya apa; 

− Saksi juga melakukan komunikasi dengan Tergugat sebagai Staf 

operation training yang terkena dampak ; 

− Saksi merupakan teman kerja satu direktorat/departemen dengan 

Tergugat; 

− Penggugat jarang hadir dalam pertemuan HR (meeting HR), 

alasannya saksi tidak mengetahui; 

− Sebelum di PHK telah dilakukan upaya mutasi atau penawaran ke 

departemen lainnya tetapi tidak ada yang membutuhkan; 

− Karena Tergugat belum menerima penawaran Pengusaha maka 

Tergugat di skorsing, telah diberi surat PHK per 13 Mei 2015; 

− Posisi atau jabatan Tergugat tidak digantikan oleh orang lain 

sampai dengan sekarang/unit organisasinya sudah dihilangkan di 

PT Holcim Unit Cilacap. 

 

b. Saksi Muhammad Ikhwan Noorzaman, pada pokoknya 

menerangkan bahwa : 

− Saksi merupakan karyawan PT Holcim Indonesia sebagai Industrial 

Relations Manager; 

− Benar bahwa Perusahaan melakukan program perampingan 

organisasi - Organisation Effectiveness (OE) terhadap departemen 

yang tidak efektif; 

− Rencana program perampingan organisasi sudah dikomunikasikan 

dengan pihak-pihak terkait; 

− Jumlah pekerja yang terkena dampak program efisiensi organisasi 

sekitar 356 pekerja, Program efisiensi dilakukan dengan program, 

1. LSP (Limited sparation program) dan 2. Early retirement 

(pensiun dini);  

− Paket hak yang diberikan adalah hak sesuai dengan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) ditambah dengan Undang-Undang: yaitu 

sejumlah paket 2,7 x Pesangon sesuai Undang-Undang Tenaga 

kerja; 

− Penggugat melakukan efisiensi karyawan di Unit Cilacap sebanyak 

74 orang karyawan sudah termasuk Tergugat; 

− PHK terhadap tergugat tetap dilakukan karena unit organisasinya 

ditiadakan; 

− Dana pensiun merupakan badan hukum atau lembaga yang terpisah 

di luar perusahaan, Pada tanggal 8 sampai dengan 13 Mei 2015 

dilakukan pemberitahuan kepada para karyawan yang terkena 
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dampak, khusus kepada Tergugat diberi waktu perpanjangan 

sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 untuk menjawab penawaran 

Penggugat; 

− Program restrukturisasi pernah dilakukan ketika PT Holcim 

mengakuisisi Semen Cibinong; 

− Hak yang diberikan berupa pesangon, dana pensiun dan hak 

pekerja lainnya; 

− Paket menjadi tidak berlaku setelah melampaui jangka waktu yang 

ditawarkan dan kembali sesuai dengan Undang-undang; 

− Karyawan Sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 diikutkan 

pada program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan 

setelahnya sejak 1 Januari 2004 diikutkan pada program Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 

 

c. Saksi Hendro Purnomo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 

− Saksi merupakah karyawan PT holcim Indonesia bagian Human 

Resources (HR) sejak Tahun 1997 sampai dengan Sekarang; 

− Bahwa benar perusahaan melakukan program perampingan 

Organisasi-Organisation Effectiveness (OE); 

− Rencana program perampingan organisasi sudah dikomunikasikan 

dengan pihak-pihak terkait. Salah satu pekerja yang terkena 

dampak adalah tergugat;  

− Bahwa Penggugat telah melakukan skorsing kepada Tergugat dan 

masih memberikan upah Tergugat; 

− Saksi tidak terlibat dalam komunikasi antara Serikat Pekerja 

dengan Perusahaan, dalam negosiasi ada tawar menawar; 

− Bahwa Penggugat sebelumnya telah menawarkan program pensiun 

dini kepada terugat dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 18 

Mei 2015; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan perundingan 

bipartit I dengan batas waktu sampai tanggal 22 Juni 2015 untuk 

memberikan jawaban atas paket yang ditawarkan oleh Penggugat; 

− Bahwa paket yang ditawarkan adalah Pesangon 2,7 x 

Undang-undang Ketenagakerjaan, Penghargaan Masa Kerja, 

Kenaikan Upah 6%, cuti pengobatan dan dana Pensiun Semen 

Cibinong (DPSC); 

− Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 dilakukan perundingan Bipartit 

II dan Tergugat mengajukan kompensasi upah sebanyak 100 x gaji; 

− Hak yang diberikan berupa pesangon, dana pensiun dan hak 

pekerja lainnya;  

− Karyawan Sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 diikutkan 

pada program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan 

setelahnya sejak 1 Januari 2004 diikutkan pada Program Dana 

Pensiun LembagaKeuangan (DPLK). 
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5. Keterangan Saksi Tergugat Rekovensi 

Untuk mendukung dalil Tergugat Rekovensi, dalam persidangan 

Tergugat Rekovensi mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai 

berikut: 

a. Saksi Suyanto, pada pkoknya menerangkan bahwa : 

− Saksi merupakan karyawan PT Holcim Indonesia sebagai operation 

engineer (CCR) dan juga sebagai ketua umum SPN di Holcim; 

Bahwa benar perusahaan melakukan program perampingan 

Organisasi-Organisation Effectiveness (OB) dan Rencana program 

perampingan organisasi sudah dikomunikasikan dengan Serikat 

Pekerja tgl 8 April 2015:  

− Telah ada proses komunikasi antara manajemen PT Holcim dengan 

Serikat Pekerja secara pertemuan dan ditindaklanjuti dengan 

penyataan sikap serikat pekerja melalui surat kepada manajemen PT 

Holcim; 

− Serikat mendukung efisiensi dengan OE selama tidak 

berdampak/mengurang karyawan; 

− Dilakukan pertemuan bipartite dan Serikat Pekerja menyatakan 

bahwa efisiensi yang dilakukan belum sesuai dengan semua 

peraturan yang ada ; 

− Adanya kerugian perusahaan menurut penggugat, sedangan menurut 

data saksi hanya penurunan pendapat saja; 

− Akan ada PHK terhadap karyawan yang terdampak, orang-orang 

yang terdampak adalah orung-orang yang performanya jelek 

− Tidak adanya kriteria jelas tentang orang-orang yang terdampak dan 

tidak terdampak; 

− Sebelum dilakukan PHK harus dilakukan langkah-langkah sesuai 

peraturan yang berlaku; 

− Seharusnya ada cost leadership sebelum adanya perampingan 

organisasi (OE); 

− Saksi memberatkan tentang bukti P-8; 

− Yang belum bisa menerima paket penawaran PHK hanya Tergugat 

saja lainnya sudah menerima semuanya; 

− Saksi ikut menghadiri sosialisasi yang dilakukan antara Perusahan 

dan Serikat Pekerja (Sesuai bukti P-12) ; 

− Bahwa Penggugat telah melakukan skorsing kepada Tergugat dan 

masih memberikan upah Tergugat. 

 

b. Saksi dr. Rahardian Ambri Prabowo, Pada pokoknya menerangkan 

bahwa :  
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− Saksi dr. Rahardian Ambri Prabowo, Pada pokoknya menerangkan; 

− Bahwa benar perusahaan melakukan program perampingan  

organisasi-Organisation Effectiveness (OE) dan itu tidak sesuni 

dengan Perjanjian Kerja Bersama; 

− Ada pelanggaran PKB karena tidak ada kesepakatan bersama 

sebelum Penggugat melakukan Perampingan organisasi (OE); 

− Tidak ada ketentuan bahwa jika ada PHK sebelum pensiun maka 

Pengusaha harus membayar upah sampai dengan pensiun; 

− PHK sepihak di tolak oleh Serikat Pekerja, karena PHK harus 

disepakati dulu dengan persetujuan Serikat Pekerja Serikat Buruh 

(SP/SB); 

− Harusnya ditentukan kriteria efisiensi atau siapa yang berhak 

mengaturadanya penerimaan karyawan setealah tanggal 8 Mei 2015;  

− Saksi tidak memiliki kewenangan memberi penilaian kepada 

Tergugat; 

− Tergugat tidak mau di PHK dan tetap ingin bekerja kembali; 

− Tergugat sampai saat ini masih dalam status skorsing; 

− Tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan perusahaan 

untuk melakukan efisiensi dengan program Limited Separation 

Program atau Organization Effectiveness (OE); 

− Efisiensi dapat dilakukan dengan didahului pengurangan jam 

lembur, merumahkan karyawan dan harus sesuai PKB; 

− Yang ditiadakan adalah sub departemennya saja bukan Departemen 

organisasi Tergugat; 

− Saksi tidak mengetahu ada atau tidaknya audit oleh akuntan Public 

terhadap Penggugat; 

− Rencana program perampingan organisasi sudah dikomunikasikan 

dengan pihak terkait. 

 

c. Saksi Edo Ernanda pada pokoknya menerangkan bahwa 

− Saksi merupakah mantan karyawan PT Holcim, waktu ada program 

sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP PT Holcim. Area 

kerja saksi Jabodetabek, di Narogong; 

− Bahwa benar perusahaan melakukan program perampingan 

organisasi-Organisation Effectiveness (OE) karena tidak ada 

efisiensi; 

− Saksi waktu ada program perampingan organisasi masih sebagai 

karyawan, saat ini sudah mengundurkan diri; 

− Serikat pekerja menyatakan bahwa perusahan dapat melakukan 

program perampingan organisasi asal tidak melakukan PHK 

karyawan secara sepihak dan megirim surat kepada perusahaan dan 

dijawab dengan surat juga oleh Perusahaan; 

− Untuk melakukan efisiensi karyawan harus dilakukan berdasarkan 

Pasal 65 PKB PT. Holcim Indonesia; 
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− Waktu itu disepakati program perampingan organisasi dengan 

Murual Voluntary Separation Program/MVSP (mengajukan diri 

secara sukarela jika karyawan mundur), kemudian dibatalkan oleh 

Perusahaan; 

− Penggugat menganuli program MVSP karena dalam pembuatan 

PKH tidak ada kemitraan antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan; 

− Program LSP oleh Perusahaan indikatornya tidak jelas apakah 

karena organisasi hilang atau kinerja;  

− Karena ada karyawan di PT Holeim Indonesia unit Narogong yang 

menolak paket ini masih ingin bekerja dan tidak sesuai dengan masa 

kerjanya; 

− Tidak jelas ketentuan tentang siapa yang berhak melakukan 

Perampingan Organisasi; 

− Saksi tidak mengetahui perusahaan melakukan program 

Organization Effectiveness; 

− apakah karena agar lebih efisien atau akrena terlalu gemuk;  

− Serikat Pekerja menyetujui program OE selama tidak ada PHK, 

tidak ada pengaturan tentang program OE dalam PKB  PT. Holcim; 

− Dana pesangon adalah hal yang terpisah dengan dana pensiun 

Karyawan sampai tahun 2002 ikut program Dana Pensiun Pemberi 

Kerja (DPPK) Perusahaan dan setelah tahun 2002 sampai dengan 

Sekarang ikut dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

pihak ke 3. 

 

d. Saksi Dedy Mulyanda pada pokoknnya menerakan bahwa: 

− Saksi adalah karyawan PT Holcim Indonesia unit Cilacap sebagai 

koordinator legal dan Human Resources (HR); 

− Saksi mengetahui terkena dampak perampingan organisasi (OE) 

setelah menerima surat dari Perusahaan; 

− Saksi mengetahui perusahaan pernah melakukan pengurangan 

karyawan sebanyak 3 kali, yaitu dengan program MVSP sebanyak 2 

kali dan program LSP sekali yang terakhir; 

− Program MVSP adalah pensiun dini yaitu karyawan mendaftar 

secara sukarela sedangkan program LSP adalah perusahaan yang 

menentukan kriterianya dan saksi tidak mengetahui kriterianya; 

− Saksi waktu terkena program LSp menerima tetapi waktu pulang 

ditelpon untuk tidak ikut program LSP dan akan diberi pekerjaan 

baru. 

 

6. Pertimbangan Hukum 

Terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban 

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta alat-alat bukti yang 



 

  27 

diajukan para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini mempertimbangkan dalam pokok perkara terkait konvensi yaitu 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa yang menjadi perserusketaan antara kedua 

belah pihak datan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) oleh Penggugat (Pengusaha) kepada Tergugat karena Penggugat 

melakukan program perampingan organisasi (Organization 

Efectiveness/OE). 

Menimbang, bahwa oleh karena diakui Penggugat dan tidak 

disangkal oleh Tergg mengenai masa kerja Tergugat yaitu sejak tanggal 

1 Desember 1997, dengan gaji terakhir Ter gugat yaitu sejumlah Rp 

9.247.192,00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus 

Sembilan puluh dua rupiah), suai dengan bukti P-6 dan P-7, maka 

menurut hukum harus diang terbukti mengenai masa kerja Tergugat 

dengan jumlah gaji sesuai bukti tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan 

bahwa masa kerja yang digunakan untuk menghitung hak Tergugat 

dalah sejak 1 Desember 1997, dengan gaji terakhir Tergugat yaitu 

sejumlah Rp 9247.192.00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh 

ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang: 

1. Apakah PHK Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat 

melakukan perampingan organisasi dapat disahkan secara 

hukum? 

2. Hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh Penggugat kepada 

Tergugat akibat PHK karena perampingan organisasi tersebut? 

Menimbang bahwn berkaitan dengan alat bukti surat dan saksi 

yang telah diajukan Penggugat dan alat bukti surat serta saksi-saksi 

yang telah diajukan Tergugat untuk menguatkan dallinya maka 

selanjutnya Majelis pempertimbangkannya sebagai berikut:  

 

1. Apakah PHK Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat 

melakukan perampingan organisasi dapat disahkan secara 

hukum? 
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Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh 

Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, yang bersesuaian 

dengan bukti surat T-6, T-9, T-10, T-11, intinya benar bahwa 

Penggugat sebelum melakukan perampingan organisasi telah 

melakukan komunikasi dan sosialisasi rencana perampingan 

organisasi perusahaan, termasuk dengan Serikat Pekerja 

Nusantara (SPN) PT. Holcim Indonesia Unit Cilacap, serta SPN 

PT. Holcim Indonesia juga memberikan tanggapan atas rencana 

perampingan organisasi oleh Penggugat baik melaui surat 

maupun dalam pertemuan atau sosialisasi oleh Penggugat dengan 

SPN PT. Holcim Unit Cilacap, serta Penggugat juga telah 

melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat karena tidak 

tercapainya kesepakatan tentang Pengakhiran Hubungan Kerja 

oleh Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat adalah 

karyawan yang terkena dampak adanya perampingan organisasi 

perusahaan. 

Menimbang bahwa, perampingan organisasi perusahaan 

termasuk terdampak pada perampingan unit dimana Tergugat 

bekerja sebagai staff Operation Training, sehingga berdampak 

pada kelangsungan hubungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat.Terjadinya perampingan di Departemen Human 

Resources (HR) ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi A 

Nurmeilia Achyani; Muhammad Ikhwan Noorzaman dan Hendro 

Purrnomo yang intinya menyatakan bahwa benar Penggugat telah 

melakukan perampingan organisasi perusahaan agar lebih 

efisien, termasukterjadi perampingan organisasi pada unit 

dimana Tergugat bekerja yaitu HR Training PT. Holcim unit 

Cilacap dihilangkan dan selanjutnya disentralkan di Kantor Pusat 

saja (di Jakarta) dengan tujuan efisiensi organisasi, hal ini juga 

bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Dedy 

Mulyanda. 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-6 yaitu 

tentang Surat Pemberitahuan Keputusan akan melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena terkena 

dampak serta adanya penawaran paket kebijakan Pemutusan 

Hubungan Kerjak (PHK) karena perampingan organisasi oleh 

Penggugat kepada Tergugat juga membuktikan bahwa memang 

atas keputusan perampingan organisasi oleh Penggugat kepada 

Tergugat tersebut, Tergugat belum dapat menerimanya dan 

meminta tambahan kebijakan dari Penggugat. 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-7 T-9 dan 

T-10 yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan 

maka dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan 

penawaran paket kebijakan tentang hak PHK karena 

perampingan organisasi tersebut. 
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan 

saksi-saksi diatas maka dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat 

melakukan PHK kepada Tergugat adalah karena dampak 

perampingan organisasi perusahaan termasuk perampingan 

organisasi dimana Tergugat bekerja yaitu di Human Resources 

(HR) Training di PT Holcim Cilacap menjadi ditiadakan Init 

organisasinya dan keberadaan organisasi HR Training 

selanjutnya disentralkan dipusat saja (di Jakarta). 

Menimbang bahwa berdasarkan BAB XIV Pemutusan 

Hubungan Kerja Pasal 65 angka 9 Tahun 2012-2014 PT Holcim 

Indonesia Tbk tentang Rasionalisasi menyatakan bahwa: 

“9. Rasionalisasi 

Pada hakekatnya Perusahaan harus berusaha menghindari 

terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi untuk 

penyelamatan kelangsungan Perusahaan, dengan kejadian 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan dinyatakan tidak sehat oleh Public 

Accountant dan dinyatakan harus mengurangi tenaga 

kerja serta 

b. Dinyatakan pailit oleh Instansi Pemerintah dan harus 

mengurangi tenaga kerja. 

Maka rasionalisasi dapat dilaksanakan sebagai solusi terakhir 

dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan serikat 

pekerja dengan pedoman mendahulukan semua pembayaran 

hak-hak karyawan ("vide bukti -7). 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 65 

angka 9 Tahun 2012-2014 PT Holcim Indonesia Tbk tentang 

Rasionalisasi tersebut, ternyata rasionalisasi yang terlebih dahulu 

harus membuat kesepakatan dengan serikat pekerja adalah  kluis 

2 jenis rasionalisasi yaitu karena kejadian: Perusahann 

dinyatakan tidak sehat oleh Public Accountant dan dinyatakan 

harus mengurangi tenaga kerja, serta dinyatakan pailit oleh 

instansi Pemerintah dan harus mengurangi tenaga kerja saja. 

Dalam penjelasan PKB 2012-2014 PT Holcim Indonesia Tbk, 

Pasal 65 ayat 9 juga dinyatakan dengan penjelasan "cukup jelas". 

Menimbang bahwa dalam Pasal 13 dan 14 Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 2012-2014 PT Holcim Indonesia Tbk hanya 

mengatur tentang penilaian prestasi kerja (PPK) dan reorganisasi 

serta tidak ditemukan adanya pengaturan dalam Perjanjian Kerja 

Bersama PT Holcim Indonesia Tbk, tentang perampingan 

organisasi sebagaimana dalil penggugat atau rasionalisasi 

sebagaimana dalil tergugat tetapi bukan karena perusahaan 

dinyatakan tidak sehat oleh Public Accountant atau dinyatakan 

pailit oleh instansi pemerintah dan berdampak terhadap 

terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga harus membuat 
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kesapakatan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja, maka 

penilaian efisiensi organisasi perusahaan atau kinerja perusahaan 

menurut majelis hakim adalah merupakan hak Penggugat sebagai 

organisasi atau badan usaha yang menjalankan organisasinya. 

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 151 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan 

yang menyatakan bahwa: 

(1). Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikar buruh 

dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan 

kerja 

(2). 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/seikat buruh. dan 

serikat pekerja serikat buruh atau dengan pekerja/buruh 

apabila pekerja buruh yang bersangkutan tidak menjadi 

anggota serikat pekerja serikat buruh; 

(3). 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 ubungan industrial. 

dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang No 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa:  

(1). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana 

dimaksud dalan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. 

(2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha 

maupun pekerja buruh harus tetap melaksanakan segala 

kewajibannya. 

(3). Pengusaha dapat melakukan tindakan penyimpangan 

terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 

berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang 

sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan 

tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang 

biasa diterima pekerja buruh." 

maka, PHK tanpa penetapan sebagimana Pasal 151 ayat (3) 

batal demi hukum dan selama putusan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik 

pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala 
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kewajibannya, maka PHK olch Tergugat kepada Penggugat aquo, 

meskipun dapat dikabulkan oleh majelis hakim adalah baru sah 

secara hukum sejak ditetapkan dan dalam perkara ini dinyatakan 

berlaku sejak dibacakan putusan ini, sehingga petitum angka 2 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan terhitung mulai tanggal 15 

September 2016. 

Menimbang bahwa karena permohonan gugatan 

Pemutusan Hubungan Keria oleh Penggugat dapat disahkan 

secara hukum maka selanjutnya majelis hakim akan 

mempertimbangkan angka 2 sebagai berikut: 

 

2. Hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh Penguat kepada 

Tergugat akibat putusan hubungan kerja karena perampingan 

organisasi tersebut? 

Menimbang bahwa dalam PKB PT Holcim Indonesia Tbk, 

tidak ditemukan adanya pengaturan tentang hak-hak yang harus 

diberikan jika terjadi suatu PHK karena perampingan arganisasi 

sebagimana dilakukan oleh Penggugat, maka menurut majelis 

hakim demi kepastian hukum hubungan kerja antara Penggugat 

dengan tergugat dan Tergugat cadilan bagi muka PHK dapat 

dikabulkan dengan PHK tanpa kesalahan dengan hak 

dikualifikasikan sebagaimana hak Pemutusan hubungan kerja 

berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menimbang, dalam persidangan ditemukan fakta dan bukti 

bahwa Penggugat telah memberikan penawaran kepada Tergugat 

lebih baik daripada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 

No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu bahwa jika 

pekerja sepakat pengakhiran hubungan kerja akibat perampingan 

arganisasi ini akan diberikan hak Limited Separation Program 

dan sampai dengan gugatan ini diajukan juga masih berlaku 

sebagaimana keterangan saksi A Nurmeilina Achyani, maka 

menurut majelis hakim pemutusan hubungan kerja aquo dapat 

dikabulkan berdasarkan hak Limited Separation Program yang 

telah ditawarkan oleh Penggugat yaitu diberikannya hak 

pesangon sejumlah 2,7 (dua koma tujuh) kali hak pesangon, yaitu 

2,7 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa 

kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 56 ayat (4) 

Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan sebagai hak Tergugat berdasarkan penawaran 

Limited Separation Program yang telah ditawarkan oleh 

Penggugat. 
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7. Amar Putusan 

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan, dalam konvensi gugatan, 

yaitu sebegai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana (PT. Holcim); 

2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat 

putus sejak tanggal 15 Semptember 2016; 

3. Menghukum penggugat untuk membayar kompensasi atas 

pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dengan perincian 

sebagai berikut: 

   a. Pesangon  9 x 2,7 x Rp. 9,247.129,-     = Rp, 224.706.766 

   b.Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp. 9, 247.129,- = Rp, 64.730.344,.-+ 

                   Rp. 289.437.110,- 

   c.Uang pengantian Hak 15% x Rp. 289.437.110,= Rp, 43.415.566,-+ 

           Total        = Rp. 332.852.676,- 

( Tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu 

enam ratus tujuh puluh enam rupiah) 

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya 

 

Sedangkan dalam rekonvensi menolak gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya dan dalam rekonvensi dan kovensi adalah Menghukum 

Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 223.000,- (dua ratus 

dua puluh tiga ribu rupiah). 
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C. Analisis 

Untuk menjawab isu hukum yang menjadi dasar penelitian hukum ini 

bahwa apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara 

perselisihan hubungan industrial atas pemutusan hubungan kerja sudah sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, maka penulis hendak merujuk pada dasar 

hukum terkait prosedur PHK dan hak yang mesti dipenuhi oleh pengusaha atas 

PHK tersebut. 

Pada dasarnya, UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI telah mengatur tentang 

apa saja keadaan dan bagaimana mekanisme PHK. Pasal 151 UU Ketanagakerjaan 

menjalaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin 

menghindari PHK. Kalaupun tidak bisa dihindari pekerja dan pengusaha harus 

berunding untuk mencari kesepakatan. Kalau perundingan itu tidak tercapai 

kesepakatan, maka PHK baru bisa dilakukan setalah ada penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial menjadi batal demi hukum. Artinya PHK itu dianggap sama sekali tidak 

pernah ada sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 155 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan. 

Penulis melihat bahwa UU Ketenagakerjaan sebagai regulasi 

ketenagakerjaan terbaru justru tidak mampu mengakomondasikan hal ini. Justru 

undang-undang sebelumnya secara tegas menyatakan bahwa PHK merupakan hal 

yang dilarang. Pada kenyataannya, jangankan untuk memperoleh kehidupan yang 

layak, untuk memperoleh pekerjaan, jaminan hidup ataupun perlindungan masih 
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jauh dari harapan. Malahan, buruh atau pekerja yang sudah memiliki pekerjaan 

dalam prakteknya sangat mudah kehilangan pekerjaan dengan cara PHK.  

Ketika terjadi PHK, maka perlindungan hak-hak Pekerja ini yakni terkait 

pesangon yang diberikan pengusaha kadang tidak memadai. Apablia pemberian 

uang pesangon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka tidak ada permasalahan. Meskipun demikian, apabila dilihat dari keadaan 

Pekerja, maka ketika Pekerja yang besangkutan mengalami PHK, maka untuk ke 

depannya Pekerja tersebut sudah tidak mendapat pemasukan lagi. Oleh karena itu 

pesangon bukan merupakan hal utama, melainkan keamanan dalam bekerja, yang 

dalam artian bahwa ketika seseorang bekerja, maka rasa khawatir akan selalu ada 

bahwa sewaktu-waktu dia akan mendapat PHK.  

Secara normatif, PHK dapat dilakukan oleh pengusaha apabila didukung 

oleh alat-alat bukti yang diperoleh secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat antara lain Pekerja tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja yang 

bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi. Hal ini memberikan penegasan ketika persoalan PHK dan 

diperiksa oleh Pengadilan, maka dapat dijadikan alat bukti memperkuat dan 

membuktikan dalil-dalil dimuka persidangan terkait masalah atau perselisihan 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PHI, dimana pasal tersebut berisi 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

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

perusahaan.  
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Dari keempat jenis perselisihan tersebut diatas, isu penelitian ini berangkat 

dari adanya perselisihan PHK yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan 

terkait restrukturisasi yang berakibat pada peniadaan sebagian jabatan. Salah satu 

jabatan yang ditiadakan adalah jabatan yang dipegang oleh Murni Andriani 

sehingga Perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK atas dasar efisiensi. 

Menurut Maimun, dalam hal PHK bukan karena perusahaan tutup atau keadaan 

memaksa tetapi dilakukan efesien maka pekerja/buruh berhak atas pesangon 2 

(dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang 

penggantinya hak 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 

ayat (3) dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) tapi 

tidak berhak mendapatkan uang pisah.  

Pasal 164 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : “Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan 

karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut atau bukan karena keadaan 

memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 

ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 

ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).” 

Akibat hukum dilakukannya PHK terhadap pekerja/buruh adalah pengusaha 

harus memeruhi hak-hak pekerja/buruh sebagainana dalam rumusan pasal tersebut 

diatas, yaitu pekerja/buruh berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa 

kerja dan uang pengganti hak. Apabila tidak dipenuhi oleh pengusaha atau 
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dipenuhi tetapi tidak sesuai, maka pengusaha dapat dituntut secara keperdataan 

untk melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak pekerja/buruh. 

Melihat fakta yang ada, penulis berpendapat bahwa hal tersebut menunjukan 

bahwa faktor terjadinya PHK berasal dari pengusaha/perusahaan. Dengan kalimat 

berbedam dalam perkara ini, PHK ini terjadi atas kehendak atau prakarsa dari 

pengusaha karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja. Perusahaan 

dapat melakukan PHK karena pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Akan tetapi sebelum 

melakukan PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali 

berturut-turut. 

Dalam sengketa tersebut, telah ditempuh sesuai prosedur dalam penyelesaian 

sengketa perselisihan hak yakni pada tanggal 16 Juni 2015 dilakukan pertemuan 

antara pihak Perusahaan, Karyawan dan Serikat Pekerja dalam rangka membuat 

berita acara bipartit penyelesaian masalah Saudari Murni Andriani yang terkena 

dampak Perampingan Organisasi Perusahaan. Dalam pertemuan ini, Perusahaan 

menyampaikan bahwa perampingan ini dilakukan untuk mempertahankan posisi 

perusahaan dalam industri semen yang semakin kompetitif, dan hal ini sejalan 

dengan rencana strategis perusahaan kedepannya.      

Kemudian telah menempuh upaya melalui Mediator pada Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap dan pada tanggal 5 Oktober 

2015 Mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Cilacap telah mengeluarkan anjuran tertulisnya Nomor 567/1065/16. Terhadap 

anjuran tersebut Penggugat tidak dapat menerima atau dengan kata lain Pekerja 
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menolak anjuran Mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Cilacap. 

Uraian di atas menunjukan bahwa nampak terdapat perbedaan kepentingan 

kedua belah pihak yang oleh karena itu Pihak Perusahaan mengajukan gugatan 

yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, 

dalam kasus perselisihan yang terjadi antara pihak perusahaan PT. Holcim 

Indonesia Tbk dengan Sdri. Murni andriyani dengan Serikat Pekerja/buruh. Alasan 

diajukan gugatan ini karena dapat memberikan kepastian hukum dan untuk tidak 

berlarut-larut Perselisihan dalam PHK antara Penggugat dengan Tergugat, maka 

Penggugat mengajukan gugatan a quo sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (UU PPHI) yang menyatakan bahwa “penyelesaian 

perselisihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan 

gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada 

pengadilan.” 

Berdasarkan hal di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur PHK, namun disisi lain 

penulis melihat bahwa Pesangon yang menjadi hak korban PHK tidaklah adil dan 

tepat. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan bahwa dalam konvensi, 

mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan hubungan pekerja antara 

Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 15 September 2016, serta menghukum 

Penggugat membayar biaya kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada 

Tergugat sebesar Rp. 332.852.676,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus 
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lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan di dalam rekovensi 

menolak gugatan Penggugat rekovensi untuk seluruhnya. 

Penulis melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam 

perkara tersebut sudah sesuai oleh karena disatu sisi mempertimbangkan hak-hak 

dari Murni Andriani sebagai korban PHK, disisi lain Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan perusahaan sebagai badan hukum sebagai subjek hukum 

layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban. 

Bahwa konstitusi menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan 

pekerjaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang 

menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya bahwa hak 

untuk bekerja merupakan amanat konstitusi yang mesti dihormati, dilindungi dan 

dipenuhi oleh orang lain dalam ini adalah PT.Holcim Indonesia, Tbk selaku 

pengusaha.  

Penulis berpendapat bahwa walaupun hak tersebut sifatnya adalah hak yang 

dapat dikurangi atau disimpangi oleh perusahaan, akan tetapi apabila dilanggar 

hak tersebut, korban pelanggaran harus mendapatkan hak-haknya yang lain. 

Hak-hak tersebut adalah pesangon dan lain-lain yang sangat penting bagi 

kehidupan korban pelanggaran tersebut. 

Jadi, hal paling mendasar menurut penulis sehingga perlu diperhatikan yaitu 

bahwa ketika seseorang dikenakan PHK, maka harus memperhatikan dan melihat 

secara lebih jauh dampak dan/atau akibat yang akan dirasakan kedepannya, 

mengingat bahwa konstitusi menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk 
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memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak. Sehingga apabila terhadap suatu 

sengketa perselihisan hak tidak dimungkinan suatu perdamaian, maka hak dari 

pekerja harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan sebagai bentuk daripada 

perlindungan, perhormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


