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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia membutuhkan manusia lain dikarenakan manusia adalah makhluk 

sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari 

berinteraksi atau berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya 

baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 1  Salah satu contohnya dalam 

melakukan pekerjaan yang mencakup pekerja/buruh dan pengusaha. Pengertian 

pengusaha itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan): 

a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;  

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

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

yang berkedudukan di wilayah Indonesia.  

Sedangkan pengertian pekerja/buruh terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU 

Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  

                                                        
1 Husni Lalu, Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, 
Cetakan ke II (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 1 
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Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh merupakan salah satu topik 

yang sering muncul di masyarakat, tampak pada banyaknya putusan di 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seperti perusahaan yang bergerak pada 

bidang garmen. PT Makalot adalah Perusahaan garmen yang bergerak di bidang 

produksi garmen tidak terlepas dari UU Ketenagakerjaan. PT. Makalot yang 

berkedudukan di Jalan Jawa 5 Blok C no. 24, Kawasan Berikat Nusantara 

Cakung, Jakarta Timur memiliki pekerja  sebanyak 1.300 orang. Perusahaan ini 

bersengketa dengan buruh yang bernama Khomisah yang bekerja pada bagian 

sewing  (menjahit). Sengketa yang dialami oleh PT. Makalot dan Khomisah 

berhubungan dengan perjanjian kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan 

peraturan perusahaan.  

Perjanjian kerja terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).   

PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia 

dan huruf latin.2  PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 

tetap, yaitu untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus tidak terputus-putus, 

tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam 

satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.3 Kewajiban pengusaha 

terhadap PKWT dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu dan dilakukan 

paling lama 2 (dua) tahun serta hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan juga PKWT tidak dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.  Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

                                                        
2 Pasal 57 ayat (1).Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
3 Hardijan Rusli, Hukum ketenagakerjaaan, Cetakan ke II (Bogor : Ghalia Inonesia, 2011), hal. 7 
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59 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berikut diatur pula 

mengenai konsekuensi PHK dalam PKWT, yaitu pihak yang memutuskan 

hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainya sebesar 

upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya, diatur dalam Pasal 62 ayat 

(1) UU   Ketenagakerjaan.  

PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Dalam hal PKWTT 

dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan  untuk 

pekerja/buruh yang bersangkutan 4 , selain itu di dalam PKWTT dapat 

mensyaratkan  masa percobaan kerja maksimal selama 3 (tiga) bulan, terdapat 

dalam Pasal 60 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. 

UU ketenagakerjaan juga membedakan pemberian hak kepada 

buruh/pekerja dalam PKWT dan PKWTT khususnya jika terjadi PHK oleh 

pihak pemberi kerja. Dalam konteks PKWTT, jika terjadi PHK yang dilakukan 

oleh pengusaha, maka pihak pekerja/buruh dalam PKWTT akan mendapatkan 

pesangon yang sesuai dengan pasal 156 UU ketenagakerjaan,  

Sedangkan PKWT tidak mendapat pesangon namun dalam PHK diatur 

menurut Pasal 62 UU ketenagakerjaan  

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 
berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh 
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” 
 
PHK merupakan tindakan terakhir bila segala upaya pencegahan telah 

                                                        
4 Husni Lalu. Op. Cit, hal 70 
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gagal.5 PHK adalah pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 

pengusaha.6 Ketentuan mengenai PHK dalam UU Ketenagakerjaan meliputi PHK 

yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dalam usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 150 UU 

Ketenagakerjaan. Selain itu mengenai PHK  diatur di Pasal 151 sampai dengan 

Pasal 172 UU Ketenagakerjaan.  

Pengaturan mengenai PHK juga dapat dicantumkan pada peraturan 

perusahaan. Maksud dari peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat 

secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan.7 Peraturan perusahaan  tidak boleh melebihi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.8 Selain itu peraturan perusahaan ini bukanlah hal yang 

rahasia, jadi setiap para pekerja berhak memperoleh salinan  peraturan 

perusahaan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 114 UU  Ketenagakerjaan.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu 

ditelitimengenai perjanjian kerja dengan judul “ANALISA HUKUM 

TERHADAP PERJANJIAN KERJA PT. MAKALOT BERDASARKAN 

PUTUSAN NO. 166/PHI.G/2012/PN.JKT.PST”.  

                                                        
5 Ibid, hal 147. 
6 Pasal 1 angka 25, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
7  Pasal 1 angka 20, Undang –Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
8 Pasa 111 ayat (2), Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat diajukan penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana jenis perjanjian kerja yang tepat untuk pekerja sewing dalam 

putusan No. 166/PHI.G/2012/PN.JKT/PST? 

2. Bagaimana proses PHK yang dapat diberlakukan pada pekerja sewing 

PT.Makalot berdasarkan jenis perjanjian kerjanya?  

 

1.3 Tujuan Penelitian                  

Tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai jenis perjanjian kerja yang 

tepat untuk pekerja sewing dalam putusan No. 166/PHI.G/PN.JKT/PST. 

2. Untuk menelusuri dan mengetahui mengenai proses PHK yang dapat 

diberlakukan pada pekerja sewing PT.Makalot sesuai dengan kasus dalam 

putusan No. 166/PHI.G/2012/PN.JKT/Pst 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Segi teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu 

hukum terutama dalam hukum ketenagakerjaan dan memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai perjanjian kerja dan PHK bagi pekerja sewing serta 

menambah pengalaman wawasan dan pengalaman peneliti.  
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2. Segi praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan 

pemikiran di bidang hukum ketenagakerjaan baik bagi para pekerja  dan 

perusahaan maupun pada pihak yang berwenang dalam membuat 

peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Bab ini dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual, yang akan 

digunakan sebagai dasar penelitian landasan teoritis terdiri dari pekerja dan 

perusahaan sedangkan landasan konseptual meupakan konsep mengenai 

perjanjian kerja yang dapat diterapkan pada rumusan masalah.  

BAB III : Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, bahan hukum 

baik itu primer dan sekunder dan bahan non hukum yang menunjang 

pemahaman isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang 

dialami selama penelitian.  
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BAB IV : Hasil dan Analisis  

Bab ini menguraikan hasil analisis dan hasil penelitian terhadap rumusan 

masalah yang dilandaskan pada teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan 

perundang–undangan.  

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan 

hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan saran yang berupa rekomendasi 

atau gagasan yang ditujukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap 

masyarakat. 
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