
Muhamad Angga Akbari, 2022 
UTILITARIANISME ALASAN EFISIENSI DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Putusan No. 295/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Jkt.Pst) 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang masif terhadap seluruh lini 

kehidupan tidak terkecuali sektor ketenagakerjaan. Data dari Badan Pusat Statistik pada 

bulan Agustus tahun 2021 memperlihatkan bahwa sebanyak 14,28 persen penduduk usia 

kerja atau setara 29,12 juta orang terkena imbas dari adanya pandemi COVID-191. Hal ini 

merefleksikan bahwa terjadinya Pandemi COVID-19 mempengaruhi daripada tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus sehingga berimbas kepada tersendatnya roda 

perokonomian suatu perusahaan yang mengakibatkan mereka berlomba-lomba melakukan 

efisiensi di berbagai lini, salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. 

Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disebut PHK menurut Pasal 1 ayat 25 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha2. PHK dengan alasan efisiensi termasuk ke 

dalam salah satu dari lima jenis daripada berakhirnya suatu hubungan kerja.3Lebih jelasnya, 

PHK dengan alasan efisensi ini tergolong kepada PHK yang berkenaan dengan jalannya 

perusahaan atau dilakukan atas inisiatif pengusaha disamping pekerja melakukan kesalahan 

ringan/berat; perusahaan pailit; dan adanya force majuer yang mana pengusaha harus siap 

dengan konsekuensi pemberian hak kepada pekerja tersebut.4 

PHK dengan alasan efisiensi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 164 ayat (3)yang menyebutkan 

bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau 

bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. 5 

 
1 Badan Pusat Statistik, 2020, Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 
No.86/11/Th.XXIII, Direktorat Statitik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, hlm 1 
2 Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
3 Arifuddin Muda Harahap, 2020, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 
hlm 160 
4 Yayuk Sugiarti dan Asri Wijayanti, 2020, Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di 
Masa Pandemi Covid 19, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2.6187  
5 Lihat ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2.6187
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Subtansi penggunaan alasan efisiensi ini lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Putusan 

MK No.19/PUU-IX/2011 yang mana PHK menggunakan alasan efisiensi boleh dilakukan 

dan  konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau 

perusahaan tutup untuk tidak sementara waktu.6 Dalam putusan ini mengisyaratkan 

bahwasanya, perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi dengan syarat 

perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidak sementara waktu.7 

Namun Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

atau dikenal dengan Omnibus Law, substansi PHK menggunakan alasan efiisensi 

mengalami perubahan. Dalam Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No 11 Tahun 2020 

disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan efisiensi diikuti dengan perusahaan atau 

tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami 

kerugian.8Hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan bisa melakukan PHK menggunakan 

alasan efisiensi baik diikuti tutupnya perusahaan maupun tidak dikuti dengan tutupnya 

perusahaan. Akibatnya marak perusahaan menggunakan alasan efisiensi ini menjadi dasar 

pemutusan hubungan kerja terlebih di dalam kondisi Pandemi COVID-19. 

Lantas timbul permasalahan dengan diubahnya substansi  penggunaan alasan efisisensi 

sebagai dasar pemutusan hubungan kerja di dalam UU No 11 Tahun 2020 apakah 

menciptakan kemanfaatan bagi rakyat dalam hal ini tenaga kerja/buruh. Mengutip dari teori 

utilitarianisme besutan Jeremy Bentham dijelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum 

yang dapat memuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit 

dalam masyarakat.9 

Pada dasarnya masing-masing individu mengaharpkan kebahagiaan dan menjauhi 

penderitaan.10 Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang berkeadilan sosial adalah kebijakan 

yang dapat melahirkan kepuasan dan utilitas maksimum terbesar bagi masyarakat. 

Kebahagiaan banyak (masyarakat) menjadi suatu keutamaan daripada kebahagaiaan bagi 

 
6 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 
7 Agung Prasetyo Wibowo dan Amad Sudiro, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi COVID-19, Jurnal to-ra, Vol. 7, No. 1, 
https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102 
8 Lihat ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
9 Antonius Cahyadi dan E.Fernando M, 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 62 
10 Jeremy Bentham, 2000, An Introduction to The Principle of Morals and Legislation , Batoche Books, Kitchener 

https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102
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minoritas (individu), sebab tujuan kunci suatu kebijakan adalah memaksimalkan utiilitas 

bagi mayoritas masyarakat karena tiap individu memiliki perbedaan tujuan kebahagiaan.11 

Oleh karena itu suatu produk hukum dalam hal ini UU Cipta Kerja perlu dilakukan 

pengawalan dan dijadikan focus perhatian. Dalam pembentukannya bukan hanya 

melegalkan political will rezim pemerintah yang sedang berkuasa, kemudian mengatur hak 

dan kewajiban masyarakat, namun juga melimitasi dalam praktik kebijakan pemerintah 

sehingga tidak terjadi penyelewengan dan berguna semaksimal mungkin untuk 

kepentingan rakyat.12 Terlebih perubahan ketentuan penggunaan alasan efisiensi dalam 

pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja, apakah produk hukum 

tersebut bermanfaat bagi banyak pihak secara kualiitas tidak hanya kuantitas berrdasar 

hitungan-hitungan pasal belaka. Karenaya penulis mencoba mengkaji kebermanfaatan 

penggunalan alasan efisiensi dalam pemutusan hubungan kerja menurut UU Cipta Kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif utilitarianimse dalam melihat implikasi dari pemutusan 

hubungan kerja yang tidak disertai dengan penutupan perusahaan tersebut? 

2. Bagaimana kemanfaatan hukum penggunaan alasan efisiensi dalam pemutusan 

hubungan kerja yang tidak diikuti dengan penutupan perusahaan berdasarkan UU 

Cipta Kerja? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan agar tidak terjadinya perluasan 

masalah yang mana akan di titik beratkan pada perspektif utilitarianisme dalam melihat  

implikasi dari pemutusan hubungan kerja yang tidak disertai dengan penutupan perusahaan  

dan kemanfaatan penggunaan alasan efisiensi dalam pemutusan hubungan kerja oleh 

perusahaan tanpa diikuti tutupnya perusahaan tersebut berdasarkan UU Cipta Kerja. 

 

 
11 John Stuart Mill, 2001, Utilitarianisme, Batoche Books, Kitchener 
12 Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2020, Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum 
yang Mengalami Kebatalan Mutlak, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 2 No 2, 

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.244  

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.244
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Tujuan Penelitian 

- Untuk mengetahui perspektif utilitarianisme melihat implikasi yang diderita 

akibat perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

efisiensi tanpa diikutinya tutupnya perusahaan tersebut  

- Untuk mengetahui kemanfaatan hukum penggunaan alasan efisiensi dalam 

pemutusan hubungan kerja yang tidak diikuti dengan penutupan perusahaan 

berdasarkan UU Cipta Kerja 

2) Manfaat Penelitian 

- Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum ketenagakerjaan 

yang berkaitan dengan kemanfaatan penggunan alasan efisensi dalam pemutusan 

hubungan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja 

- Manfaat Praktis 

Menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi semua pihak yang 

berkaitan baik masyarakat secara umum maupun kalangan akademis secara khusus 

untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini 

mengenai kemanfaatan hukum penggunaaan alasan efisiensi dalam pemutsuan 

hubungan kerja. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normative yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.13 Dapat 

dikatakan juga penelitian ini mencoba menjawab permasalahan hukum yang diteliti 

dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin 

hukum, teori hukum dan kepustakaan.14 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan dalam suatu peneltian dimaknai dapat memberikan sudut pandang 

peneliti dalam menentukan spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu 

menjawab uraian dari suatu substansi karya ilmiah.15 Dalam peneltia hukum normaitf, 

terdapat 5 (lima) pendekatan yang digolongkan oleh Peter Mahmud Marzuki, 

diantaranya adalah: Pendekatan Undang-Undang (statue approach), Pendekatan Kasus 

(case Approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Perbandingan 

(comparative approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).16 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan cara membedah dan 

mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan problematika yang 

dihadapi.17 serta menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) yakni 

berlandaskan kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum.18 

 

 

 
13 E. Saifullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni 
Media, Bandung, hlm 5. 
14 Muhaimin, 2020, Metode Peneltiian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 48. 
15 I Made Pasek Dianthha, 2016, Metode Penelitian Hukum Normaitf dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, 
Jakarta, hlm 156. 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 41 
17 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Peneltian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm 133.  
18 Peter Mahmud MZ, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm 93 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normative 

ini menggunakan data sekunder yang berasal dari  penelitian kepustakan. Data ini terdiri 

atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.19 Dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Terdiri dari: 

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

• Undang-Undang Nomor 11 Tahunn 2020 tentang Cipta Kerja 

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang  Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan 

Pemutusan Hubunngan Kerja 

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 atas Pengujian 

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 

• Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 295/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN Jkt.Pst 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Terdiri dari: 

• Jurnal Ilmiah 

• Buku 

c) Bahan Hukum Tersier 

Terdiri dari: 

• Kamus 

• Ensiklopedia 

 

 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm 13. 
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4. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan yuridis normative ini 

menggunakan metode pengumpulan data sekunder, dengan melakukan studi 

kepustakaan (bibliography study) melalui pengkajian dan pengumpulan dokumen-

dokumen atau kepustakaan mengenai hukum yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti20 khususnya berkaitan dengan pemutusan 

hubungan kerja menggunakan alasan efisiensi. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yang bersumber dari bahan hukum berlandaskan pada konsep, teori, peraturan 

perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti 

sendiri.21 Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul 

menggunakan metode content analisys, yang beruusaha secara konseptual menemukan, 

menjabarkan, mengolah dan mengkaji dokumen dalam rangka meresapi makna, 

signifikansi dan relevansinya.22serta berpijak pada pola berpikir deduktif yang mencoba 

menganaliss data dengan menjabarkan dan memposisika sebuat deskripsi yang bersifat 

general (umum) diuraikan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).23 

 

 

 

 

 

 

 
20 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82. 
21 H. Ishaq. 2017, Metode Peneltian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, CV Alfabeta, Bandung, 
hlm 69- 70. 
22 Burhan Bungin, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 147. 
23 Sutrisno, 2001, Metodologi Reseearch, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 36. 


