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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan penduduk yang terjadi di negara-negara berkembang membawa 

sektor perindustrian menjadi perhatian nasional. Di awal abad ke-21, Indonesia ikut 

mengalami peningkatan penduduk yang mengakibatkan angka populasi menjadi 205,1 

juta penduduk. Dengan tingginya angka populasi tersebut, sektor industri berkembang 

pesat diakibatkan tingginya kebutuhan hidup manusia yang beragam, pemenuhannya 

dilakukan dengan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada 

orang lain.
1
   

Istilah industri sendiri diartikan secara luas sebagai semua kegiatan manusia 

dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan bersifat komersial untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Industri dibedakan menjadi dua, yaitu:
2
 

a. Industri Primer, yaitu jenis industri yang langsung mengambil komoditas 

ekonomi dari alam tanpa proses pengolahan, seperti pertanian, pertambangan, 

dan kehutanan. 

b. Industri Sekunder, yaitu jenis industri yang mengolah bahan mentah atau bahan 

baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri sekunder 

dinamakan pula industri manufaktur atau pabrik.  

Setelah melewati era industrialisasi, maka globalisasi menyebar ke dalam 

peradaban nasional berupa teknologi dan informasi yang meningkat dengan pesat yang 
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membawa perubahan dalam hubungan antara produsen dan konsumen terkait transaksi 

e-commerce maupun beragam hal baru yang akan terus timbul. Mengikuti arus 

globalisasi tersebut, hubungan pengusaha dan pekerja di level industrial (institusional) 

juga berkembang semakin kompleks. Untuk menjamin kesamaan hak-hak dasar pekerja 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun bagi pekerja yang pada pokoknya memberi perlindungan bagi tenaga kerja demi 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

sebagai “UUD 1945”) maka dibuatlah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”). 

Persoalan industri menjadi semakin kompleks ketika terjadi perselisihan antara 

pengusaha dan pekerja dimana pengusaha merasa ditekan dari pemerintah dan pekerja, 

sedangkan pekerja merasa tidak mendapatkan hak-haknya dan kepentingannya 

diabaikan, begitu pula pemerintah yang berupaya menegakkan keadilan para pekerja 

namun pada kenyataannya sering dianggap memihak pada pihak pengusaha yang lebih 

memiliki power sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang imparsial/tidak memihak pada satu oknum tertentu yang 

termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU PPHI”). 

Hubungan pengusaha dan pekerja di level industrial disebut hubungan kerja 

dimana dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan sebagai 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  
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Demikian keterkaitan antara pekerja dan majikan dimulai dengan adanya 

hubungan kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja (“PK”) yang tunduk 

pada prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian Pasal 1338 KUH Perdata: 

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak saling bertimbal balik, 

hal-hal yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk memenuhi, 

sebaliknya hal-hal yang menjadi hak pengusaha adalah merupakan kewajiban pekerja.
3
 

Hubungan kerja pun dapat berakhir karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan penguasa yang disebut pemutusan 

hubungan kerja (“PHK”). PHK merupakan tindakan terakhir, bila segala upaya 

pencegahan telah gagal, baru PHK dapat dilakukan.
4
 Sesuai UU Ketenagakerjaan, dapat 

disimpulkan terdapat 12 (dua belas) alasan yang diperbolehkan untuk menjadi dasar 

PHK, yaitu: 

a. karena pekerja melakukan kesalahan berat (Pasal 158);  

b. karena pekerja ditahan pihak berwajib (Pasal 160);  

c. karena telah diberikan surat peringatan ketiga (Pasal 161);  

d. karena perubahan status perusahaan (Pasal 163);  

e. karena perusahaan tutup (Pasal 164);  

f. karena perusahaan pailit (Pasal 165);  

g. karena pekerja meninggal dunia (Pasal 166);  

h. karena pensiun (Pasal 167);  
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i. karena mangkir (Pasal 168);  

j. karena pengusaha melakukan perbuatan yang tidak patut (Pasal 169);  

k. karena kemauan sendiri (Pasal 162); serta 

l. karena sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja (Pasal 172).  

Pekerja yang merasa keberatan atau tidak dapat menerima PHK dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga PPHI yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang 

berlaku sebagai sebuah bentuk perselisihan akibat PHK atau disebut pula perselisihan 

PHK. Perselisihan PHK merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial 

(“PHI”) yang mana PHI dalam Pasal 1 angka 22 UU Ketenagakerjaan merupakan 

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Lebih jauh, dalam UU PPHI dapat 

disimpulkan terdapat 4 (empat) jenis perselisihan, yakni:
5
 

1. perselisihan hak,  

2. perselisihan kepentingan,  

3. perselisihan PHK, dan  

4. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.  

Lebih lanjut ke dalam hubungan industrial yang merupakan sistem hubungan 

yang terbentuk antar para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 

unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

dan UUD 1945 (sesuai Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan), unsur pengusaha, 

pekerja dan pemerintah memiliki fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dalam 

UU Ketenagakerjaan. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana-sarana; 

diantaranya terdapat Peraturan Perusahaan (“PP”) dan Perjanjian Kerja Bersama 
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(“PKB”). PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, yang memuat 

syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan PKB adalah perjanjian yang 

merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 

pengusaha atau beberapa kumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga PP dan PKB sama-sama memuat tentang 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak serta tata tertib perusahaan.
6
  

Pasal 111 UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya mengatur bahwa ketentuan 

dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dan jika bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Terkadang ada PP yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan 

walaupun PP tersebut sudah ditetapkan secara sah dan sesuai  prosedur yang berlaku 

oleh lembaga berwenang sehingga keabsahan PHK pun sering dipertanyakan oleh sebab 

PP yang tidak sah di mata hukum (kabur). 

Pada PP PT Bank ANZ Periode 2014-2016 Pasal 44 ayat (1) menyatakan PHK 

Karyawan PT Bank ANZ dengan alasan mendesak tidak perlu didahului peringatan 

dimana bertentangan dengan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan perlu 

adanya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sebelum dilakukan PHK karyawan. 

Permasalahan timbul ketika PT Bank ANZ melakukan PHK atas salah satu 

karyawannya, Syamsul Nababan, dengan alasan kesalahan berat sehingga menimbulkan 

keadaan mendesak. Keabsahan PHK jadi diragukan oleh sebab PP yang bertentangan 

dengan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Bank ANZ juga menggugat atas masalah 

hutang Syamsul Nababan kepada PT Bank ANZ. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan 
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kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya akan dibahas dalam 

bentuk penyusunan skripsi dengan judul “KEWENANGAN PENGADILAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT PEMBATALAN PERATURAN 

PERUSAHAAN (PENDEKATAN KASUS PUTUSAN NOMOR 

194/PDT.SUS/PHI/2015/PN.MDN JUNCTO NOMOR 599/K/PDT.SUS-

PHI/2016)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial Nomor 194/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mdn dan Nomor 

599/K/Pdt.Sus-PHI/2016 terkait pembatalan peraturan perusahaan? 

2. Bagaimana seharusnya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam 

putusan Nomor 194/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mdn dan Nomor 599/K/Pdt.Sus-

PHI/2016 terkait pembatalan peraturan perusahaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan terkait? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 194/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mdn dan 

Nomor 599/K/Pdt.Sus-PHI/2016 terkait pembatalan peraturan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam 

putusan Nomor 194/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mdn dan Nomor 599/K/Pdt.Sus-
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PHI/2016 terkait pembatalan peraturan perusahaan berdasarkan peraturan 

perundang-undang terkait. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan kewenangan Pengadilan 

Hubungan Industrial terkait pembatalan peraturan perusahaan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam hukum ketenagakerjaan. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan studi kepustakaan penulis serta 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam 

bangku kuliah, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial 

terkait pembatalan peraturan perusahaan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis, dan kesimpulan dan saran, 

ditambah dengan daftar pusaka, yang mana susunannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini diberi penjelasan sesuai dengan landasan teori para pakar hukum 

dan Undang-Undang berdasarkan kepustakaan terkait dengan permasalahan 

penelitian. Teori-teori tersebut antara lain mengenai PHI, PHK dan PPHI. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dipaparkan macam penelitian, tipe penelitian, jenis data yang 

dibutuhkan, teknik/metode pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan atas hasil penelitian terhadap 

kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara PHI 

terkait pembatalan peraturan perusahaan dalam kasus putusan Nomor 

194/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Mdn dan Nomor 599/K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan 

menyambungkannya dengan studi kepustakaan serta peraturan perundang-

undang terkait.  

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab akhir berisikan kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya. 


