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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

    a. Dalam penelitian ini PT SCTI dalam melaksanakan PHK terhadap 

karyawannya, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Alasan PHK PT SCTI tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan demikian apabila suatu  

Pemutusan Hubungan Kerja yang ketentuan, alasan, dan hak-haknya tidak 

diatur dalam undang-undang atau peraturan pelaksananya, maka harus 

melalui perjanjian antara para pihak. Perjanjian bersama yang dibuat oleh 

para pihak tersebut tetap harus berpegang pada syarat-syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata sehingga dapat terwujud keadilan bagi kedua belah pihak dan tujuan 

dari hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja/buruh dapat 

terwujud. Dalam penelitian ini juga ini diketahui bahwa PT SCTI telah 

melakukan upaya pencegahan PHK dan telah melakukan perundingan 

dengan pihak pekerja hingga dibuatnya Kesepakatan Bersama di PT SCTI 

dilaksanakan tanpa atau sebelum dimintakan penetapan dari lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yaitu Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI). Pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pemutusan 

Hubungan Kerja yang dilakukan tanpa penetapan adalah batal demi hukum 
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(null and void) (Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 

Penetapan (izin) Pemutusan Hubungan Kerja oleh Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada dasarnya akan diberikan jika 

telah tercapai kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja.  

b. PT SCTI memberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja meliputi 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi 15%, dan 

pemberian tambahan bagi pekerja berdasarkan atas perhitungan tunjangan 

tidak tetap. Besarnya kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja yang 

terkena  Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Kesepakatan mengenai 

Pensiun/Purna Tugas PT SCTI. PT SCTI sendiri tidak memberikan 

kompensasi PHKyang besarnya kompensasi tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 33 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/2000 mengatur bahwa 

pembayaran pesangon, uang penghargaaan masa kerja, dan uang ganti rugi 

dilakukan secara tunai. Dengan demikian pemberian pesangon secara 

angsuran (dicicil) melanggar peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan.  

 

2. Saran 

    a. Bagi Pemerintah 

Bahwa sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang bersifat privat dan publik 

dimana diperlukan adanya campur tangan pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan, maka harus ada peraturan lebih rinci mengenai Pemutusan 

Hubungan Kerja. Disamping itu diperlukan adanya pengawasan dari 
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pemerintah dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dan penerapan 

sanksi secara nyata bagi yang melanggar sehingga perlindungan hukum bagi 

pekerja dapat terwujud. 

   b. Bagi Pengusaha dan pekerja 

Dalam melaksanakan perundingan, Pihak Pengusaha dengan pihak pekerja 

mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha harus melaksanakan 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat sehingga pihak pekerja diberikan 

kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya demi keadilan kedua belah 

pihak (pihak pekerja dan pihak pengusaha). Dalam membuat suatu 

kesepakatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang belum diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha harus melaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku, dengan itikad baik, dan memenuhi rasa keadilan, 

sehingga kedudukan para pihak seimbang dalam sebuah perjanjian atau 

kesepakatan.    
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