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Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 mengatur secara limitative (terbatas) tentang alasan-

alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan hubungan kerja antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh. Adapun alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja menurut 

Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah alasan PHK yang dilakukan oleh pengusaha 

dengan alasan kesalahan berat, pekerja ditahan aparat berwajib, pekerja mangkir, 

perusahaan jatuh pailit, perusahaan tutup karena merugi, alasan perubahan 

status/kepemilikan, karena efesiensi, pekerja sakit selama 12 bulan. Dan alasan PHK oleh 

pekerja adalah alasan PHK yang dilakukan oleh pekerja dengan alasan pengusaha 

melakukan kesalahan terhadap pekerja, pekerja mengundurkan diri, adapun alasan PHK 

bukan kehendak pengusaha dan pekerja adalah pekerja meninggal dunia, pekerja 

memasuki masa pensiun, berakhirnya kontrak pekerja. 

    2. Praktek Penerapan alasan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun juga ada 

penerapan alasan putusan PHI yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena dalam praktek peradilan, sudut pandang 

masing-masing Majelis Hakim berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya: 

Penulis menjumpai Majelis Hakim yang menolak saksi karena ada hubungan kerja dan 

hubungan pengupahan dengan pengusaha, tetapi banyak juga Majelis Hakim yang 

berkenan menerima saksi tersebut di bawah sumpah dan masih banyak lagi contoh-
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contoh putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan alasan-alasan PHK menurut UU 

No. 13 Tahun 2003, hal tersebut di karenakan pertimbangan  sudut pandang yang berbeda 

tentang banyak kasus yang terjadi. Dalam hal mendasarkan pada asas hukum, bahwa 

hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta, maka hal tersebut tentu bertentangan 

dengan asas hukum. Namun hal ini penulis melihat hal tersebut sebagai suatu bentuk 

penemuan hukum guna memberikan keadilan kepada pengusaha dan pekerja/buruh. 
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