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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 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 

kepentingan, hak perselihian mengenai hubungan kerja dan perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.1 Hubungan industrial antara 

buruh dengan penguasaha tidak selamanya terjalin dengan harmonis dan dinamis, 

tidak tertutup kemukinan setiap saat hubungan tersebut akan diwarnai 

perselisihan.2 

Terjadinya perselisihan diantara manusia merupakan masalah yang lumrah 

karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri.3 Manusia adalah makhluk sosial 

(zoon politicon), yakni makhluk yang tidak dapat melepas diri dari berintersaksi 

atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan baik yang 

bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain 

sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, 

pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau 

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

Hubungan Industrial. 
2 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengdilan Hubungan Industrial 

dalam Teori dan Praktek, P.T Alumni, Bandung, 2011, h. 6. 
3 R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 289. 
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konflik.4  Oleh karena itu, yang penting dilakukan adalah cara mencegah atau 

memperkecil perselisihan tersebut atau mendamaikan kembali mereka yang 

berselisih.5 Keinginan dari salah satu pihak (umumnya pekerja) tidak selalu dapat 

dipenuhi oleh pihak lainnya (pengusaha), demikian pula keinginan pengusaha 

selalu dilanggar atau tidak selalu dipenuhi oleh pihak buruh atau pekerja.6  

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.7 Pekerja atau tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna 

menghasilkan produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, 

keluarga, dan masyarakat umum. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.8 Tenaga kerja adalah setiap orang 

laki-laki atau wanita yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang sedang dalam 

dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.9 

Faktor yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memanglah 

beragam, seperti globalisasi, transformasi ke ekonomi pengetahuan, menyesuaikan 

dengan kondisi yang berubah, dan krisis nasional maupun internasional semuanya 

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

Luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, h. 1. 
5 R.Joni Bambang S., Op. Cit., h. 289. 
6  Widodo Suryandono dan Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 125. 
7 Vide Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan 
8 Vide Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan 
9 Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak bagi Pekerja, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Volume 3, Nomor 1, 2018 

h. 113. 
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telah mendorong organisasi/perusahaan untuk mencari struktur yang lebih 

fleksibel, lebih sederhana, semakin dinamis, dan bergerak. Dalam lingkungan yang 

berubah ini, organisasi/perusahaan mulai mengembangkan alternatif strategis 

untuk beradaptasi dengan kondisi internal dan eksternal baru dan menggunakan 

semua sumber daya yang tersedia secara efektif.10 

Dalam tulisan ini, penulis hendak mengkaji mengenai perselisihan PHK 

antara Saudari Murni Andriani dan PT. Holcim Indonesia sebagaimana dalam 

Putusan No. 08/PDT.SUS-PHI/G/2016/PN.SMG. Sengketa ini berawal ketika 

dikeluarkannya surat pemberitahuan keputusan akan melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) kepada Saudari Murni Andriani pada tanggal 8 Mei 2015. 

Alasan dikeluarkannya surat keputusan PHK oleh PT. Holcim Indonesia kepada 

Saudari Murni Andriani karena Perusahaan akan melakukan restrukturisasi yang 

berakibat pada peniadaan sebagian jabatan. Akibatnya para pekerja yang 

memegang jabatan tidak memiliki pekerjaan lagi dan karenanya Perusahaan 

memutuskan untuk melakukan PHK atas dasar efisiensi.  

Pihak pekerja menolak PHK tersebut dengan alasan penentuan atau 

pemilihan karyawan yang dikenakan PHK sangat tidak jelas. Alasan menolakan itu 

dikarenakan suka dan tidak suka kepada seseorang. Jabatan yang dihilangkan tetapi 

karyawan yang ada pada bagian tersebut masih ada dan disisip-sisipkan kebagian 

yang lain. Ada pula jabatan yang tidak dihapus atau tidak dihilangkan tetapi 

karyawan yang kena PHK dan bagian tersebut diganti dengan orang baru dari 

                                                           
10 Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati, Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 

Volume 3, Nomor 1, 2021, h. 109-120. 
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bagian lain. Oleh karena itu pihak perusahaan telah menghilangkan kesempatan 

kerja dan telah melakukan diskriminasi. 

Atas dasar itu, kemudian 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.      

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 yang beralamat di Jln. Ir.H Juanda, Cilacap, Jawa Tengah, Selaku 

Tergugat Sdri. Murni andriyani dengan Serikat Pekerja/buruh, yang beralamat di 

Jl.Rinjani, perumahan taman patra Indah Blok G/RT 06/20, Sidanegara, Kab. 

Cilacap. 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 aquo 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 
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gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada 

pengadilan.” 

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 

lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan di dalam rekovensi 

menolak gugatan Penggugat rekovensi untuk seluruhnya. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulis skripsi dengan judul, “Pemutusan 

Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 

08/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus 

perkara pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal 

yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.11 Searah dengan 

isu di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus perkara Pemutusan 

Hubungan Kerja karena alasan efisiensi sesuai tidaknya dengan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari sisi teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan teoritis yaitu berupa tambahan sumber informasi dan sumber 

referensi bagi setiap penelitian kepustakaan terkait perselisihan hubungan 

industrial dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja. 

2. Manfaat Praktis  

Dari sisi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para penegak hukum, terkhususnya hakim dalam memutus perkara 

perselisihan hubungan industrial terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja. 

E. Metode Penelitian 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem 

                                                           
11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1998, h. 111. 
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untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan. 12  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Ada 

beberapa hal yang harus diuraikan dalam penelitian ini, yaitu; 

a. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif yang 

bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau 

asas-asas dalam ilmu hukum.13  Penelitian yuridis normatif yang bersifat 

kualitatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

pengadilan serta norma-norma hukum yang berada di dalam masyarakat.14  

b. Jenis Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.15 Dalam pendekatan 

perundang-undangan peneliti bukan saja melihat pada bentuk peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.16 

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, https://kbbi.web.id/. 
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015, h. 24. 
14 Ibid., h. 105. 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Penerbit Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2005, h. 137. 
16 Ibid., h. 142. 

https://kbbi.web.id/
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Pendekatan kasus “…di mana putusan pengadilan akan dijadikan 

rujukan dalam memperoleh preskripsi untuk menjawab isu hukum yang 

dihadapi.17  Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum.18 

c. Bahan Hukum  

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan 

hukum primer. Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang 

dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau 

badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan 

berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat 

negara. 19  Bahan hukum primer yang hendak penulis gunakan dalam 

penelitian ini, yaitu; 

1) Putusan Pengadilan Nomor 08/PDT.SUS-PHI/G/2016/PN.SMG. 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

 

 

                                                           
17 Titon Slamet Kurnia, Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal, Penerit CV. 

Mandar Maju Berkerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 

Bandung, 2016, h. 113. 
18  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, 

Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, h. 321. 
19 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, h. 

67. 
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d. Teknis Analisis 

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya melakukan 

pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan 

bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan 

memudahkan peneliti melakukan analisis. 20  Analisis data merupakan 

kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap 

hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan 

sebelumnya.21  

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis 

perspektif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi 

atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh 

peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau 

salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa 

hukum dari hasil penelitian.22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 180. 
21 Ibid., h. 183. 
22 Ibid., h. 184. 


