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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai calon sarjana dibidang Ilmu Hukum sudah seharusnya penulis membuat 

tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah ini di dalamnya terdapat analisis dan penalaran hukum. 

Selain itu, tulisan ilmiah atau laporan magang ini dibuat oleh penulis untuk 

memenuhi salah satu syarat tugas akhir di Universitas Pelita Harapan. Laporan 

magang ini adalah hasil dari kegiatan kerja pada suatu kantor hukum dalam jangka 

waktu tertentu yang dilakukan oleh penulis serta aplikasi teori-teori semasa proses 

pembelajaran dibangku kuliah. Kegiatan magang penulis lakukan untuk menambah 

pengetahuan serta pengalaman bekerja dalam bidang hukum. Seperti yang diketahui, 

persaingan di dunia bekerja saat ini sudah semakin ketat, sehingga penulis memilih 

untuk melakukan kegiatan magang sebagai tugas akhir yang diharapkan dapat 

membantu penulis untuk dimasa yang akan datang pada saat bekerja. 

Dalam penulisan laporan magang, penulis memilih untuk membuat laporan 

magang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana pekerja mengundurkan 

diri karena telah mangkir bekerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Dalam pelaksanaannya 

hubungan antara pengusaha dan pekerja haruslah dilindungi oleh peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin hak-hak dan 
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kewajiban-kewajiban dari pengusaha maupun pekerja. Pemerintah dalam hal ini 

bersama dengan DPR RI sebagai legislatif atau pembuat undang-undang telah 

membuat UUK. 

Setiap manusia berhak atas hidup yang layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, agar tercapai hidup layak untuk keperluan seperti sandang, pangan, dan 

papan, maka seseorang harus bekerja dengan benar, baik itu bekerja membuka usaha 

sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sesuai dengan tujuan negara Republik 

Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk 

mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya, dan setiap orang yang bekerja mampu 

memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagitenaga kerja maupun 

keluarganya.1 Bekerja pada orang lain atau pihak lain menurut hukum 

ketenagakerjaan, maka didasarkan pada adanya suatu hubungan kerja. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUK menyebutkan bahwa:2 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah.” 
 

                                                           
1Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,(Jakarta: PT Rineka 
Cipta,1988), hal. 19 
2Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15 
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Sudah seharusnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja terjalin 

hubungan dengan baik guna menunjang kepentingan masing-masing sehingga tidak 

terjadi hal yang tidak diingankan. Namun, bila hubungan kerja antara pengusaha 

dengan pekerja tidak terjalin dengan baik maka akan timbul perselisihan diantara 

mereka. Sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja 

tidak tertutup kemungkinan terjadi PHK. PHK diatur dalam Pasal 150 sampai dengan 

Pasal 170 UUK. 

Berdasarkan Pasal 150 UUK menyebutkan bahwa:3 

“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 perseorangan, milik persekutuan atau milik badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan 
usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 
 

Putusnya hubungan kerja bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala 

pengakhiran. Pengakhiran dari mempunyai pekerjaan, pengakhiran membiayai hidup 

sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, pengakhiran kemampuan menyekolahkan 

anak-anak, dan sebagainya.4 Karena, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan 

industrial seperti pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah wajib mengusahakan 

dengan segala upaya agar tidak terjadi PHK.5 

Laporan magang ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di 

kantor Advokatku Legal Audit Consultant, penulis mendapat kesempatan mengikuti 

                                                           
3Ibid., Penjelasan Pasal 150 
4Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 1974), hal. 143 
5Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 65 
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proses penyelesaian kasus mengenai PHK yang terjadi karena pekerja/buruh mangkir. 

Demi menjaga kerahasiaan dari para pihak, penulis akan menyebut perusahaan yang 

melakukan PHK ini sebagai PT. SR, yaitu perusahaan yang berperan sebagai 

perusahaan pusat dan PT. DM sebagai anak dari perusahaan PT. SR. Perusahaan-

perusahaan itulah yang menjadi klien dari kantor Advokatku. Penulis akan menyebut 

S dan Y sebagai pekerja/buruh yang dikenakan PHK. 

PT. DM adalah perusahaan perseroan yang sahamnya di miliki oleh PT. SR 

dimana PT. SR fokus menjalankan kegiatan bisnis utama serta membina hubungan 

industrial yang harmonis, sedangkan PT. DM bergerak di bidang penyediaan 

pengemudi yang menyediakan kebutuhan pengemudi bagi PT. SR, termasuk 

dukungan tenaga ahli dan fasilitas bagi PT. DM berasal dari PT. SR. Lalu S dan Y 

adalah pekerja/buruh dari PT. SR,  namun PT. SR meminta S dan Y untuk beralih 

bekerja kepada PT. DM. Setelah itu S dan Y bekerja kepada PT. DM dengan baik 

tanpa ada permasalahan apapun, namun hubungan S dan Y dengan PT. DM mulai 

kurang harmonis setelah S dan Y bersama kawan-kawan menjadi anggota Serikat 

Pekerja PT. DM. Karena menjadi kurang harmonisnya pekerja dengan perusahaan, S 

dan Y mulai jarang masuk bekerja hingga waktu yang lama. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis akan menguraikan mengenai 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PUTUSAN NO 

358/PDT.SUS-PHI/2016/PNJKT.PST. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Implementasi pengaturan dalam UUK mengenai PHK atas dasar 

pekerja mangkir pada Putusan No. 358/Pdt.Sus-PHI/2016/PNJKT.Pst? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan laporan magang ini ialah : 

1. Memenuhi Tugas Akhir jenjang S1 melalui program Magang yang 

berbobot 6 (enam) sks. 

2. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dunia praktisi yang 

tidak didapat dari Perguruan Tinggi tempat penulis melakukan studi 

Ilmu Hukum. 

3. Mengimplementasikan teori-teori dan ilmu hukum yang didapat di 

Perguruan Tinggi dalam kasus hukum yang terjadi dalam praktiknya. 

4. Memperkaya penulis dengan ilmu, pengalaman, dan keterampilan 

yang selanjutnya dapat menjadi bekal bagi penulis untuk melakukan 

praktik hukum. 

 

1.4 Manfaat Magang 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari laporan magang yang telah disusun 

sebagai dokumentasi kegiatan magang ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Menerapkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang telah disampaikan 

mengenai Ketenagakerjaan ke dalam suatu fakta peristiwa hukum. 

b. Mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal PHK, dan Pesangon 

dalam Ketenagakerjaan. 

c. Mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk bahan laporan magang 

dalam rangka penulisan tugas akhir. 

2. Manfaat Praktis 

Agar berguna bagi para mahasiswa yang berkeinginan untuk menerapkan 

teori dan konsep hukum ke dalam praktik hukum yang nyata dan memberikan 

sumbangan referensi bagi masyarakat luas yang sedang menghadapi 

permasalahan PHK. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Hari kerja penulis adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dengan 

jam kerja mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kantor 

magang penulis berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. Penulis berada di bawah pengawasan Sarah Chairunnisa, S.H., LL.M serta 

mendapat arahan dari associates lain di kantor hukum Advokatku Legal Audit 

Consultant. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membuat penjelasan umum mengenai latar 

belakang penulis membuat laporan magang, PHK (Studi Kasus PT. 

SR, PT. DM terhadap S dan Y), tujuan magang, ruang lingkup dan 

batasan magang, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan 

yang dilakukan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang didapat 

dari literatur-literatur, karya-karya pustaka yang menjadi referensi 

penulis dalam penulisan Laporan Magang ini yang berkaitan dengan 

PHK, tunjangan karena PHK pekerja mangkir. 

BAB III PROFIL KANTOR HUKUM ADVOKATKU LEGAL AUDIT 

CONSULTANT 

 Bab ini menguraikan mengenai visi dan misi, struktur organisasi 

kantor hukum Advokatku Legal Audit Consultant tempat penulis 

melaksanakan program magang, serta bidang-bidang keahlian hukum 

yang ditangani oleh kantor hukum Advokatku Legal Audit Consultant. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan hasil analisis selama proses magang 

berlangsung. Pembahasan difokuskan pada PHK akibat mangkir 
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berikut dengan tunjangan-tunjangan nya pada Putusan No. 

358/Pdt.Sud-PHI/2016/PNJkt.Pst. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan terhadap keseluruhan 

laporan magang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




