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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan 

umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.1 Terkait 

upaya tersebut, Pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan akses sumber 

daya ekonomi yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pekerja.2  

Dalam rangka meningkatkan kesejateraan pekerja, pekerja memerlukan 

perlindungam upah. Hal ini dikarenakan upah merupakan tuntutan normatif  yang 

selama ini masih menyisakan banyak permasalahan bagi dunia ketenagakerjaan 

sehingga melahirkan berbagai isu dalam ranah hubungan industrial.3 Konflik yang 

terjadi di bidang hubungan industrial sering berakibat pertentangan antara 

pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar 

serikat pekerja dalam satu perusahaan.4 Permasalahan tenaga kerja atau 

perburuhan merupakan permasalahan yang sering didengar di Indonesia. Salah 

satu permasalahannya yaitu, pekerja kehilangan mata pencahariannya,

                                                           
1 Esensi pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat. 
2 Dian Ferricha, ” Eksistensi Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Tentang  

Upah  Pada Pekerja Honorer Di Indonesia,” Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.4 No.2, 2018. Hlm. 

76 
3 Dian Ferricha, ” Eksistensi Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak Tentang 

Upah  Pada Pekerja Honorer Di Indonesia,” Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.4 No.2, 2018. Hlm. 

76 
4 Pasal 1 Butir 1 UU No.2 Tahun 200 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
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sehingga mengakibatkan pengangguran akan lebih banyak. Dalam setiap 

hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap, dimana hubungan kerja akan 

berakhir atau diakhiri oleh satu pihak.  

Pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan hukum bagi 

tenaga kerja.5 Menurut Erni Dwita Silambi dalam Jurnalnya, Perlindungan hukum 

adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga 

negara. Secara yuridis pada pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja tersebut mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak 

terkait dalam hubungan kerja maupun orang yang sudah terikat dalam suatu 

hubungan kerja (pekerja atau buruh), karena orang yang terikat dalam suatu 

hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau 

yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan pada pasal 6 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 menjelaskan 

bahwa definisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan 

kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

                                                           
5 Dwita Silambi, Erni, 2014, “Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum ( Studi 

Kasus PT. Medco Lestri Papua ),” jurnal ekonomi & sosial, Volume V, Nomor 2, Tahun 

2014. 
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kewajiban antara buruh dan pekerja.6 Pemutusan Hubungan Kerja merupakan 

suatu hal yang ditakuti oleh karyawan. Dalam ketentuan Pasal 165 Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

karena perusahaan pailit. Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan 

karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 

keadaan memaksa (force majeure) 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 penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 

156 Ayat (4). 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses 

yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila 

menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk 

memutuskan perkara. Berdasarkan Pasal 151 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa PHK terhadap pekerja yang 

bersangkutan dinyatakan batal demi hukum apabila pengusaha hendak melakukan 

PHK terhadap pekerjanya, harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari 

                                                           
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 



 

4 

 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.7 Salah satu perwujudan 

dari kesejahteraan dan keadilan itu adalah Hukum. Melalui hukum, negara 

berupaya mengatur hubungan antara orang perorangan atau antara orang dan 

badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya tidak ada penzaliman dari 

pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah, sehingga bisa terciptanya 

kesejahteraan dan keadilan ditengah-tengah masyarakat.8  

Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para 

pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik 

yang disediakan oleh negara atau pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang 

diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang 

disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya 

adalah lembaga peradilan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, pada 

saat ini penyelesaian hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak 

perubahan, yang terakhir dengan diundangkannya undang undang nomor 2 tahun 

2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU PPHI). 

Berdasarkan UU ini telah ada peradilan khusus yang menangani Penyelesaian 

Perselisishan hubungan Industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.9  

                                                           
7 Rohendra Fathammubina  Dan Rani Apriani,  “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja,” Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.3 2018. Hlm.109 
8  Nikodemus Maringan, “ Tinjauan Yuridis Plaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tntang 

Ketenagakrjaan,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Vol.3 2015. Hlm.1 

 
9 Https://peraturan.bpk.go.id 
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial memberikan 2 pilihan cara menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial, yaitu dengan cara : 

1. Non Litigasi 

Adalah penyelesaian perselisihan yang dilakukan diluar pengadilan. 

Penyelesaian ini umumnya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah 

pihak (bipartit)yang berselisih yaitu pengusaha dengan buruh atau yang diwakili 

oleh serikat pekerjanya. Bila dengan ini belum bisa menyelesaikan perselisihan 

tersebut, maka musyawarah tersebut difasilitasi oleh pemerintah baik melalui 

mediasi konsiliasi atau arbitrase. 

2.  Litigasi  

Adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

pengadilan, dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial yang merupakan 

pengadilan khusus berada pada lingkungan peradilan umum. 

Terdapat beberapa Kasus yang ada di Kabupaten Sukabumi tentang 

permasalahan tenaga kerja/buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dalam 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tidak sesuai dengan yang sebagaimana 

diatur dalam pasal 156 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Pelaksanaan 

Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Seperti 

halnya kasus yang ada di kecamatan Cicurug dimana buruh melakukan aksi 
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karena hak haknya yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, aksi tersebut 

merupakan kekecewaan buruh terhadap perusahaan.10  

Adapula kasus di kecamatan Cidahu, perusahaan melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja terhadap puluhan buruh, akan tetapi ada seorang buruh yang 

mengaku tidak mengetahui pemutusan kerja ini.11 Adapun kasus yang penulis 

lakukan penelitian adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. 

Telaga Kantjana, PT. Telaga Kantjana adalah Perkebunan Karet yang terletak di 

Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2014, 2016, dan tahun 

2019 PT. Telaga Kantjana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara 

besar-besaran terhadap kurang lebih 200 orang karyawan. Perusahaan melakukan 

pemutusan hubungan kerja dengan beralasan bahwa produksi karet perharinya 

berkurang karena sudah tidak ada lagi pembaruan atau penanaman pohon karet 

kembali, sehingga perusahaan tidak bisa menggaji karyawannya. Masalah terjadi 

karena perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang 

diharapkan. Termasuk perlindungan hukum bagi karyawan PT. Telaga Kantjana 

yang mengalami PHK karena sampai saat ini apa yang menjadi haknya belum 

terpenuhi oleh pihak perusahaan.  

Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. 

Telaga Kantjana tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasalnya, karyawan yang di PHK itu 

belum dinyatakan di PHK oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan Pengadilan 

                                                           
10 https://sukabumiupdate.com/posts/sukabumi/peristiwa/50767-Buruh-Pabrik-Garmen-di-

Cicurug-Sukabumi-Unjuk-Rasa-Tuntut-Pesangon – undefined  
11 https://sukabumiupdate.com/posts/sukabumi/peristiwa/67796-Covid-19-Pabrik-Minuman-di-

Cidahu-Sukabumi-PHK-Buruh-dengan-Pesangon-Dicicil-18-Bulan – undefined 
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Hubungan Industrial (PHI), berdasarkan Pasal 151 ayat 3 Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa PHK terhadap pekerja yang 

bersangkutan dinyatakan batal demi hukum apabila pengusaha tidak memperoleh 

penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila 

belum juga memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan 

segala kewajibannya. Pesangon karyawan PT. Telaga Kantjana sampai dengan 

saat ini belum terpenuhi oleh pihak perusahaan, bahkan belum sampai 50% yang 

dibayar dari apa yang diperjanjikan hitam diatas putih. Bahkan ada yang belum 

sama sekali. Berdasarkan wawancara pada tanggal 1 November 2021, menurut 

yusuf pada saat itu ada komitmen dari PT. Telaga Kantjana bahwa pesangon 

kepada mantan karyawan yang di PHK dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan. 

Akan tetapi cicilan pesangon tersebut macet. Bagi karyawan yang di PHK pada 

Tahun 2014 rata-rata baru mendapatkan 6 kali cicilan, karyawan yang di PHK 

pada tahun 2014 itu perbulan Rp. 1 juta, dengan demikian mantan karyawan itu 

baru Rp. 6 juta dan ada juga yang Rp. 7 juta. Sedangkan jumlah pesangon yang 

harus dibayarkan kepada satu karyawan saja jumlahnya mencapai puluhan juta. 

Karyawan yang di PHK tahun 2014, rata-rata sudah mndapatkan 6 sampai 7 kali 

cicilan dengan jumlah nominal 6-7 juta rupiah, baru 30% dari pesangon yang 

seharusnya kami dapatkan sebesar Rp. 21 juta lebih.12  

  Menurut uhed, pada waktu pemutusan hubungan kerja, pihak 

perusahaan PT telaga kantjana, tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu. 

                                                           
12 https://sukabumiupdate.com/read/70478 
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Akan tetapi pihak pekerja/buruh hanya disuruh menghadap, lalu pekerja/buruh 

langsung diberikan surat perjanjian bersama phk, dengan perhitungan kompensasi 

total pesangon 27. 600. 000 yang pembayarannya dicicil perbulan, setelah 

diberikannya surat perjanjian hitam diatas putih dan di tanda tangan kedua belah 

pihak, uang pesangon tersebut belum diberikan sepeserpun sampai sekarang.13 

Permasalahan uang pesangon yang dialami pekerja/buruh PT. Telaga Kantjana 

yang terkena PHK ini, tidak pernah sampai ke pengadilan.  

Penelitian tentang pemutusan hubungan kerja dan pemberian uang 

pesangon telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan 

ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan. 

serta aspek-aspek persamaan dan perbedaan, sehingga diketahui posisi penelitian 

ini dari penelitian sebelumnya. Penelitian Peneliti, adalah yang berjudul “Analisis 

Hukum Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt. Telaga 

Kantjana Cidadap Kabupaten Sukabumi)”. Berikut ini adalah skripsi yang 

memiliki titik singgung dengan penelitian peneliti, antara lain sebagai berikut: 

Permasalahan pada PT. Bumi Waras Tulang Bawang Barat, yang 

permasalahannya dituangkan dalam skripsi Oleh: Isti Wahyuningsih yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Pesangon 

Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian 

Pesangon pada Karyawan PHK di PT. Bumi Waras Tulang Bawang Barat). 

Persamaan kasus ini dengan kasus yang penulis lakukan penelitian, adalah 

                                                           
13 Wawancara Pihak Yang Terkena PHK 
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pemberian uang pesangon yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang 

No. 13 Tahun 2003, dan perbedaannya terletak pada alasan terjadi pemutusan 

hubungan kerja, yang dimana kasus PT Telaga Kantjana melakukan PHK karena 

faktor hasil produksi mengurang. Sedangkan PHK di PT. Bumi Waras dikarnakan 

karyawan yang tidak mau dimutasikan tempat kerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis 

menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis 

Hukum Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Kasus PT. Telaga 

Kantjana Cidadap Kabupaten Sukabumi)" 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh Pekerja/Buruh terhadap 

perusahaan PT. Telaga Kantjana yang pelaksanaan Pemutusan Hubungan 

Kerjanya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana sanksi yang di dapatkan oleh perusahaan PT. Telaga Kantjana jika 

dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh pekerja/buruh 

jika ada perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang. 
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2. Mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja/buruh jika dalam pelaksanaan 

Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. 

D. Manfaat Penelitian  

Penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam beberapa bagian, yaitu: 

manfaat Teoritis dan manfaat Praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan nilai positif 

bagi perkembangan Ilmu Hukum, khusunya di bidang Hukum Perdata dan 

Hukum Ketenagakerjaan. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah serta bagi 

penelitian yang sejenisnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman, menambah wawasan serta sebagai bahan ajar untuk menulis 

karya ilmiah melalui penelitian dan penulisan Skripsi. 

b. Penulis berharap, dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

kepentingan bangsa dan negara khususnya bagi para pihak yang merasa 

dirugikan atas Pemutusan Hubungan Kerja. 

E. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka 

teoritis dan kerangka konsep, yaitu sebagai berikut :  
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1. Kerangka Teoritis 

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori 

atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya 

diantara teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta 

teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta 

diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Kerangka Teoritis 

dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu Teori 

Hukum, Asas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan 

pembidangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri 

tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam 

penulisan skripsi ini mengenai : 

a.  Teori Hukum Perjanjian 

Pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPer) di atur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih”. 14 Dalam teori hukum perjanjian mempunyai ciri 

yaitu menekankan pentingnya kepastian hukum demi terciptanya keadilan. 

Fungsi utama perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang 

mengikatnya suatu perjanjian antar pihak. Dalam Pemutusan Hubungan 

Kerja tentu terdapat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, 

mengenai kesepakatan perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum 

                                                           
14 Wetboek Burgerlijk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. 
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antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal atau tidak dilakukan suatu hal, sedangkan dari pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.  

Dari penjelasan yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu perjanjian 

merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 

kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk 

melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi fakta 

dilapangan menunjukan, masih banyak pihak yang tidak melakukan sesuatu 

sama apa yang telah mereka janjikan. Termasuk studi kasus permasalahan 

yang sedang penulis lakukan penelitian. Jika Teori Hukum Perjanjian 

dihubungkan dengan studi kasus yang penulis lakukan penelitian, pihak 

perusahaan dan pekerja/buruh sudah melakukan perjanjian hukum hitam 

diatas putih. Isinya yang menyatakan bahwa dalam surat perjanjian 

pemutusan hubungan kerja,  pihak perusahaan akan melakukan pembayaran 

pesangon dengan cara dicicil satu bulan sekali, terhitung dari tahun 2014 

sampai tahun 2021 perusahaan baru memenuhi sebagian kewajiban yang 

telah diperjanjikan, belum sampai 50%.   

Bahkan sampai sekarang pesangon pekerja/ buruh belum diberikan lagi 

oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini berarti perusahaan melakukan 

cidera janji/wanprestasi terhadap surat perjanjian pemutusan hubungan kerja 

tersebut  yang dimana apa yang diperjanjikan perusahaan, perusahaan tidak 

menepati janji tersebut. Sedangkan teori hukum perjanjian menekankan 

bahwasanya ciri dari teori ini menekankan kepastian hukum dan keadilan
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tetapi pihak dari pekerja/buruh yang terkena PHK belum mendapatkan 

kepastian hukum dan keadilan karna sampai saat ini apa yang menjadi hak 

bagi pekerja/buruh belum terpenuhi oleh perusahaan. 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk      

melindungi individu dengan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama 

manusia.15 Hukum memiliki otoritas yang tinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hukum melindungi 

kepentingan seseorang yang kepentingannya itu disebut sebagai hak. 

Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia. 

Sehingga perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua.  

Alasan kenapa penulis menggunakan Undang – undang No. 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan sebagai acuan analisis di penelitian ini, ialah 

karena yang menjadi landasan perlindungan  hukum bagi pekerja adalah 

Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam 

UU tersebut mengatur tentang hak – hak dan kewajiban pekerja  maupun 

pengusaha demi terciptanya keadilan antara kedua belah pihak.

                                                           
15 Dikutif dari Muhammad Emil Kusuma, Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak, 

2020. 
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Jika dihubungkan dengan studi kasus yang penulis lakukan penelitian, 

perlindungan hukum ini tidak didapatkan oleh pekerja/buruh dari pihak 

perusahaan karena pada dasarnya hukum dan perlindungan hukum 

memberikan pengayoman terhadap hak serta melindungi kepentingan 

seseorang,  yang kepentingannya itu sendiri disebut dengan hak, sedangkan 

pada kenyataannya hak yang harus didapatkan oleh pekerja/buruh tidak 

dipenuhi oleh pihak perusahaan malah pihak perusahaan semakin abai 

terhadap hak pekerja, padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sudah tertera jelas bahwasanya hak dan 

kepentingan manusia sudah diatur dalam UU tersebut serta harus dilindungi 

dan terpenuhi sehingga pekerja dapat menikmati haknya. 

2. Kerangka Konsep 

Kerangka Konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang   merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang 

akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep dalam 

kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, 

karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-

Undang sampai kepada eraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan 

Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya 

dalam tulisan karya ilmiah daatau hanya salah satunya saja. Adapun dari uraian 

diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman 

operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan:  
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a. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (di 

dalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan.  

c. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada 

seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai 

untuk kepentingan orang banyak.  

d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

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

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan membayar upah atau imbalan.  

F.  Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

normatif  merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara pengkajian 

peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder dan 

penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian 

dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar Penelitian kualitatif disebut
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juga dengan interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological 

research. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi 

suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-

hal yang berhubungan dengan kehidupan  sehari-hari. Secara umum metode 

penelitian kualitatif memuat komponen-komponen sebagai berikut16 :  

a. Tempat atau lokasi penelitian 

Mengenai Lokasi penelitian penulis dapat menggali sumber data dari PT. 

Telaga Kantjana Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Lokasi PT. Telaga Kantjana 

      Sumber (Google Eart) 

 

 

b. Sumber Data 

   Data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok 

Mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   13

                                                           
16 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Jurnal-jurnal, Skripsi, 

Tesis, Disertasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.  

.  2. Teknik Pemerolehan Data 

Teknik Pemerolehan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

(Field Research) yang artinya penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dilingkungan masyarakat, terkait dengan yang akan peneliti tulis, baik 

itu masyarakat maupun dari lembaga Pemerintahnya. Dan salah satunya peneliti 

akan mengambil sampel data yang didapat dari PT. Tenaga Kantjana dan 

Masyarakat. 

Metode Pengambilan Data diantaranya:  

a. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung 

b. Wawancara 

Mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung 

dengan masalah yang dibahas, guna mendapatkat informasi yang tepat dan 

otentik.  
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c. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perudang-undangan, buku dan 

jurnal. 

3. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut dalam bentuk 

kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu 

kesimpulan.17 

                                                           
17 Dikutif dari Muhammad Emil Kusuma, Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak, 

2020. 
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