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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.   Latar Belakang Masalah 

Permasalahan mengenai buruh, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih 

menjadi persoalan yang belum bisa ditemukan ujung pangkalnya, di mana antara 

buruh dan pengusaha dikendalikan oleh kepentingan yang saling bertentangan. 

Peristiwa perburuhan merupakan fenomena gunung es, yaitu persoalan buruh yang 

terlihat hanya permukaannya saja namun faktanya akar masalahnya cukup banyak 

dan sangat rumit 

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa 

dampak yang salah satunya yaitu semakin beragamnya kebutuhan manusia. Setiap 

manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka 

seseorang perlu bekerja baik pekerjaan yang dilakukan sendiri atau bekerja pada 

orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada 

negara yang selanjutnya disebut pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) 

yang disebut sebagai pekerja atau buruh. 

“Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara 

bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketetentuan ini 

dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003.”1 

                                                             
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, cetakan ke III, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.  
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Di dalam Undang-undang Dasar 1945  Pasal 27 ayat (2) berbunyi ”Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945  Pasal 27 ayat (2), 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 bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. 

Kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, maka bukan orang yang bekerja 

atas usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang atau pihak lain. Bekerja pada 

orang lain atau pihak lain menurut hukum ketenagakerjaan, maka didasarkan pada 

adanya suatu hubungan kerja. “Dalam Pasal 1angka 15 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 

perintah”.2 

Berdasarkan pengertian hubungan kerja tersebut jelaslah bahwa hubungan 

kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian 

kerja antara pekerja dengan pengusaha.  

Hubungan kerja yang dianut di Indonesia adalah sistem hubungan industrial 

yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pelaksanaan 

                                                             
2 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,  Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2012, h. 63. 
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pembangunan nasioal karena dapat menciptakan rasa kebersamaan antara 

pengusaha dan pekerja. 

Tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berjalan 

dengan baik. Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai 

makhuk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan 

dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan 

kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Pasal 150 sampai dengan 

Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

“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.” 

“PHK berarti suatu keadaan di mana si buruh berhenti bekerja dari majikan. 
Hakikat PHK bagi buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi buruh 
permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai 
pekerjaan,  permulaan dari berakhirnya kemampuannya membiayai keperluan 
hidup sehari-hari baginya dan keluarganya.”3 

Pemutusan hubungan kerja dapat dihindari dengan terjalinnya hubungan 

kerja yang harmonis di antara para pihak dengan adanya kendali atas sikap yang 

                                                             
3Asri Wijayanti. Op.C it., h. 158. 
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dimiliki oleh masing-masing pihak, baik oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Akan 

tetapi, pada kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa PHK tidak mungkin dapat 

dicegah seluruhnya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila PHK tidak dapat dihindari 

maka maksud dari PHK tersebut wajib dirundingkan antara pengusaha dengan 

serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan jika 

pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh. Apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan maka pengusaha 

hanya dapat melakukan PHK setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

PHK dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun dari 

pekerja/buruh. Namun, pada kenyataannya lebih sering terjadi pemutusan 

hubungan kerja (PHK) atas inisiatif dari pihak pengusaha. 

PHK oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh dapat disebabkan berbagai 

macam alasan, seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan status perusahaan, 

perusahaan tutup, perusahaan pailit, pekerja meninggal dunia, pekerja pensiun, atau 

karena pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Mencermati perubahan pengaturan PHK di dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, khususnya mengenai PHK dengan kesalahan berat, telah terjadi 
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perubahan prinsip dalam PHK tersebut. Di mana pengaturan PHK dengan alasan 

kesalahan berat , sebelumnya pengusaha dapat melakukan PHK setelah izin atau 

penetapan dari panitia daerah/pusat. Namun , hal ini di dalam Pasal 170 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, pengusaha tidak perlu mengajukan permohonan izin 

PHK sepanjang kesalahan berat tersebut di dukung bukti :4 

a. Pekerja/buruh tertangkap tangan; 

b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau 

c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 

dua orang saksi. 

Negara Indonesia sebagai negara yang menghormati hak-hak dasar warganya 

dalam berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat, merupakan 

pencerminan dari penerapan pembangunan prinsip demokrasi di dalam dunia 

ketenagakerjaan. Hal tersebut telah dijamin oleh konstitusi Negara kita terutama 

pada Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Landasan undang-undang tersebut pulalah yang melatarbelakangi pembuatan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai landasan aturan hukum ketengakerjaan 

yang berlaku pada tingkatan unit kerja perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) merupakan salah satu organ penting dalam hubungan kerja dimana 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan 

perjanjian kerja serta dalam melaksanakan hubungan kerja antara pekerja/buruh 

                                                             
4 Andrian Sutedi, Hukum Perburuan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 300. 
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dengan pengusaha dalam sebuah perusahaan. Dalam suatu Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) para pihak yang mengikatkan diri adalah pengusaha dengan serikat 

pekerja/serikat buruh sebagai pihak yang mewakili pekerja/buruh, serikat 

pekerja/buruh tersebut harus yang sudah terdaftar serta dilaksanakan secara 

musyawarah untuk mencapai 

Selain itu ketentuan Pasal 170 jo Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar bagi perusahaan untuk 

melakukan PHK secara sepihak. Hal tersebut dinilai telah melanggar asas praduga 

tak besalah (presumption of innocence), oleh karena itu terhadap beberapa 

ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dalam Putusan No.012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Atas Hak Uji Materiil 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 

1945 khusunya Pasal 27 ayat (1), sehingga mengenai Pasal 158, Pasal 159 dan 

beberapa anak kalimat yang merujuk pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sejalan dengan adanya putusan tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans Nomor: SE. 1 3/MEN/SJ- 

HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK 

karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah adanya 

Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bukti 

hukum yang nantinya dapat dijadikan bukti dalam sengketa PHK yang akan 

diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa: 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 mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat 

pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, jenis 

Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :5 

a. Perselishan hak 

b. Perselisihan kepentingan 

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan 

d. Perselishan antaraserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

   Imam Soepomo, menyebutkan jenis perselisihan perburuhan dibedahkan 

antara perselisihan hak (rechtsgeschil) dan perselisihan kepentingan 

(belangengeschil) . Menurut H.M. Laica Marzuki, terdapat dua macam karakteristik 

perselisian yang mewarnai kasus-kasus perburuhan, yakni 

1. Kasus perselisihan hak (rechtsgeschil,conflict of right) yang berpaut dengan 

tidak adanya persesuaian yang demikian itu menitikberatkan aspek hukum 

(rechtsmatigheid) dari permasalahan, utamanya menyangkut pencederaan 

                                                             
5 Asri Wijayanti Op.Cit., h. 180. 
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janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kerja, suatu pelanggaran peraturan 

perundang-undangan  ketenangakerjaan. 

2. Kasus perselisihan kepentingan (belangeschillen, conflict of interst) yang 

berpaut dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat 

kerja dan/atau keadaan perburuan , utamanya menyangkut perbaikan 

ekonomi serta akomodasi kehidupan para pekerja. Perselisihan sedemikian 

menitikberatkan aspek doelmatigheid permasalahan 

Berkaitan dengan adanya dua pendapat itu, maka jenis perselisihan hubungan 

industrial huruf c dan huruf d, sebenarnya sudah termasuk di dalam rumusan 

perselisihan hak. Menurut Aloysius Uwiyono , dalam perselisihan hak, hukumnya 

yang di langgar , tidak dilaksanakan atau ditafsirkan secara berbedah. Undang-

Undang No. 2 Tahun 2004 terlalu berlebih di dalam merumuskan perselisihan 

hubungan industrial.6 

Sepintas lalu adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan SE Menakertras ini 

tidaklah ada masalah. Dengan perkataan lain, bahwa seorang pekerja/buruh dapat 

di PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat apabila terhadapnya telah ada 

putusan pidana dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan 

timbul apabila PHK dilakukan oleh pemberi kerja dan atau Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI) mendahului atau tanpa putusan pidana yang telah berkekuatan 

hukum tetap dari pengadilan umum. Permasalahan lainnya, apakah kesalahan berat 

yang diatur dalam PKB, di luar kesalahan berat yang sudah ditentukan secara 

                                                             
6 Ibid. h.183. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN ... DION ANDREANTO



9 
 

limitatif dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan sebagaimana telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 

terhadapnya “harus tetap ada” putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan 

hukum tetap terlebih dahulu agar kesalahan berat tersebut dapat dijadikan sebagai 

dasar PHK atau bagaimana seharusnya? Ringkasnya, akan menjadi permasalahan 

hukum baik tentang jenis kesalahan berat yang dimaksud maupun keabsahan dari 

PHK yang dilakukan oleh suatu perusahaan/pemberi kerja dan atau PHI terhadap 

seorang pekerja/buruhnya yang didasarkan pada kesalahan berat yang tidak 

termasuk atau di luar kategori  kesalahan berat sebagaimana ditentukan dalam pasal 

158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti yang 

diatur dalam PKB.  

 Dari tinjauan di atas tentang kesalahan berat yang diatur dalam PKB sebagai 

dasar PHK, terlihat jelas adanya permasalahan hukum yang terhadapnya perlu 

pengkajian secara dalam khususnya dari aspek hukum. Masalah dimaksud antara 

lain; kedudukan hukum PKB dalam penyelesaian PHK, keabsahan PHK 

berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam PKB dalam pasal 158 Undang-

Undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Skripsi 

saya ini diberi judul “ANALISIS YURIDIS  KEABSAHAN PHK BERKAITAN 

DENGAN KESALAHAN BERAT YANG DILAKUKAN BURUH YANG DI 

ATUR DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (Analisis Yuridis Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial No: 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014) “  
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2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan  

dikaji dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagimana diatur 

dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan 

2. Bagaimanakah keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas  

kesalahan berat yang diatur dalam PKB tanpa ada putusan Pidana  yang 

berkekuatan hukum tetap 

3.   Alasan Pemilihan Judul 

Skripsi ini mengambil judul “ ANALISIS YURIDIS  KEABSAHAN 

PHK BERKAITAN DENGAN KESALAHAN BERAT YANG 

DILAKUKAN  BURUH YANG DI ATUR DALAM PERJANJIAN KERJA 

BERSAMA (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan hubungan Indsustrial No: 

115 K/Pdt.Sus-PHI/2014)  Dengan judul yang demikian maka dalam 

pembahasan skripsi ini difokuskan terhadap empat hal dalam pendalaman 

pembahasannya yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan 

berat, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), putusan pidana, Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI)  Keempat unsur dalam tersebut merupakan 

komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain yang nantinya akan 

dapat menjelaskan dan mengambarkan bagaiamana karakter suatu Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat itu yang di atur dalam 
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Perjanjian kerja Bersama (PKB) . dengan demikian dapat diketahui kedudukan 

hukum PKB dalam PHK serta keabsahan PHK yang dilakukan oleh pengadilan 

atau perusahaan berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam PKB sebelum 

kesalahan berat tersebut mendapatkan putusan pidana dari pengadilan Negeri  

Alasan pemilihan judul dalam skripsi ini diawali dengan adanya ketidak 

konsistenan antara hukum normatif dengan praktek yang ada yang penulis 

temukan dalam beberapa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial bahwa 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat dapat  diajukan oleh 

pengusaha ke Pengadialan Penyelesaian Hubungan Industrial tanpa adanya 

putusan pidana terlebih dahulu, dimana para pengusahan hanya mendasarkan 

PHK tentang kesalahan berat yang diatur dalam PKB. Padahal menurut putusan 

MK  ketentuan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak 

mempunyai kekuatan mengikat lagi. Dimana jika pengusaha menduga 

pekerjanya melakukan kesalahan berat sebagaimana di atur dalam pasal 58 ayat 

(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  maka harus dibuktikan terlebih 

dahulu dengan putusan pidana. 

4.   Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam dalam melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Kedua, untuk mengetahui keabsahan PHK yang di 

dasarkan pada  kesalahan berat yang diatur dalam PKB sebelum adanya  

putusan yang final dari pengadilan 
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5.   Metode Penelitian  

5.1. Tipe Penelitian  

  Tipe dari penelitian hukum ini adalah secara yuridis normatif yang termasuk 

dalam golongan Theoretical research. Penelitian secara Theoritical 

research ini merupakan suatu penlitian hukum yang mengkomparasikan 

antar norma-norma hukum yang saling berkaitan dengan konsep-konsep 

hukumnya serta mencari kesesuaian antara norma dan konsep tersebut. 

Dalam skripsi ini pengunakan tipe penelitian ini yaitu dengan mencari 

kesesuaian antar norma-norma dalam melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) akibat kesalahan berat dengan konsep norma hukum  

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat yang di atur 

dalam PKB  

5.2   Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang digunakan adalah: 

a. Metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Artinya dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 

berkaitan dengan  isu hukum yang ditangani, yaitu dengan menelaah 

peraturan-peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan. dengan 

mengkaji beberapa pasal yang ada di dalam Undang-undang No.13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Undang-Undang No. 12 Tahun 
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1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi Republik 

Indonesia No: Per.l6/MEN/X1.2011,Undang- Undang No. 2 tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (PPHI), Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

b. Metode Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Dalam penilitian penulis akan mencermati putusan lembaga pengadilan 

Hubungan Industrial yang terkait dengan persoalan hukum PHK atas 

kesalahan berat yang telah diatur dalam PKB. 

c. Metode Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Selain itu, penulis juga mengutip pendapat-pendapat dan konsep-

konsep para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi 

guna menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. 

5.3   Sumber Bahan Hukum 

         Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer 

dan juga bahan hukum sekunder. Karena skripsi ini termasuk dalam skripsi 

normatif, bahan-bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan metode 

library research atau skripsi pustaka dan menggunakan bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yaitu antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer : 
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Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang yang 

meliputi( Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja di Perusahaan Swasta, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transimigrasi Republik Indonesia No: Per.l6/MEN/X1.2011,Undang- 

Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial 

(PPHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ) Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan Mahkamah Konstitusi. 

b. Bahan Hukum Sekunder : 

Hasil karya ilmiah dan pendapat-pendapat para sarjana dalam buku-

buku serta literatur maupun tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan, 

berupa majalah, internet, kamus-kamus dan lain sebagainya. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum yang relevan dengan mengklasifikasikan berdasarkan pokok 

bahasan. 

5.4   Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

      Setelah bahan hukum terkumpul maka penulis akan melakukan 

pengkajian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan cara memperjelas, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep 

yang terkandung dalam bahan hukum. Kemudian dilanjutkan dengan ditarik 

kesimpulan terhadap berbagai konsep tersebut dan kesimpulan tentang hasil 

skripsi. 
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5.5   Analisis bahan Hukum  

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari 

bahan hukum primer dan sekunder setelah diinventarisasi dan disusun secara 

sistematis, selanjutnya dianalisis dengan metode interpretasi 

6.    Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasannya, maka 

skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut 

BAB Pertama :    Yang merupakan bab pendahuluan merupakan bab yang 

berisi gambaran secara umam tentang latar belakang permasalahan yang 

merupakan titik awal untuk membahas uraian-uraian berikutnya. Para 

pembaca diberi gambaran awal untuk dapat memahami permaslahan yang 

akan dibahas secra mendalam pada bab-bab berikutnya. Untuk lebih 

memudahkan pemahamna dari isi tulisan secara keseluruhan, maka bab ini 

juga akan disingung tentang penjelesan judul, tujuan, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian serta sistematika penulisan . 

BAB Kedua  :    Membahas tentang pengertian perjanjian yang meliputi 

perjanjian kerja serta perjanjian kerja bersama (PKB) Pembahasan dalam Bab 

II ini adalah akan dikhususkan  tentang PKB. Oleh karena itu, hal-hal yang 

dibahas dalam bab ini antara lain adalah pengertian PKB, prinsip- prinsip dan 

asas PKB, tujuan dan kegunaan PKB, syarat dan unsur-unsur PKB dan pihak-

pihak dalam PKB. Pembahasan PKB secara khusus dalam bab ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang PKB kepada 
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penulis. Dan juga akan membahas keabsahan PHK berdasarkan kesalahan 

berat . Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan tentang kesalahan berat 

tersebut menyangkut kesalahan berat sebagaimana dimaksud oleh putusan 

MK No. 012/PUU-1/2003.  selain itu juga akan membahas penyelesaian 

perselisihan PHK agar diperoleh gambaran tentang PHK dan proses 

penyeselesaian perselisihannya perburuhan . 

BAB Ketiga :   Membahas tentang kedudukan hukum PKB dalam 

penyelesaian PHK. Oleh karena itu, pembahasan dalam sub bab dari bab ini 

adalah tinjauan tentang kedudukan hukum PKB menurut peraturan 

perundang- undangan. Pembahasan kedudukan PKB menurut peraturan 

perundang-undangan dimaksud adalah berdasarkan Undang- Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerj aan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.012/PUU-l/2003 Tahun 2004. Untuk menguji keabsahan PKB, bab ini 

juga akan mengulang pembahasan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. 

Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan menganalisa putusan Pengadilan 

hubungan Indsustrial No: 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014) tentang PHK. Putusan 

Mahkamah Agung tersebut akan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku juga teori hukum tentang perburuhan. Hasil 

pembahasan dalam bab ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

khususnya bagi penulis tentang sah tidaknya PHK berdasarkan kesalahan 

berat yang diatur dalam PKB, baik yang sesuai dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi RI dan SE Menakertrans maupun di luar kedua peraturan tersebut. 
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BAB Keempat  : bab penutup yang di dalamnya berisikan tentang 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan sintesa uraian 

dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran yang dikembangkan dapat dijadikan 

sebagi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan 

terkait dan pihak buruh atas  keabsahan PHK atas kesalaahan berat yang 

diatur dalam PKB 
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