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  BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Tenaga Kerja  

Bekerja merupakan suatu wujud dari pada pemenuhan kebutuhan, itu 

dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran 

yang melebihi makhluk lain dan memiliki berbagai kebutuhan. Untuk terpenuhnya 

kebutuhan harus melakukan usaha dan bekerja, kebebasan berusaha untuk 

menghasilkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 

merupakan hak seseorang. 

Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai 

pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan 

ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam 

pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: 

a. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. 
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Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, 

didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai. Buruh adalah mereka yang 

bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun 

borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun 

tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. 

Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau 

perusahaan baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, 

mingguan, maupun bulanan yang biasanya Imbalan tersebut diberikan secara 

mingguan.  

Sedangkan menurut Sastrohardiwiryo (2005:27) pegawai (Pegawai 

Negeri) adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas Negara yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 

perudang-undangan yang berlaku.  

Menurut Suyoso Sukarno (2002:23) Tenaga kerja adalah tenaga manusia 

yang benar-benar di persiapkan untuk bekerja melalui pendidikan dan pelatihan 

yang sesuai dengan tuntutan dan jenis pekerjaan yang tersedia. 

Menurut Ritonga & Yoga Firdaus (2007:2) Tenaga kerja adalah penduduk 

dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah 
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bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan 

mereka yang mengurus rumah tangga. 

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Sehingga dapat diartikan bahwa pekerja adalah tenaga kerja, namun 

belum tentu tenaga kerja itu adalah pekerja. 

Didalam Undang-undang pokok ketenagakerjaan disebutkan bahwa jika 

yang gunakan sebagai satuan penghitung, maka tenaga kerja itu adalah orang, 

maka disini dianggap semua barang mempunyai kemampuan dan produktivitas 

yang sama dan lama waktu kerjanya dianggap sama.  

Menurut Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi 

Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang 

bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. 

Menurut Mulyadi (2003:57) Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64 Tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara 

yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Dengan kata 
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lain adalah adanya kerjasama yang terjalin antara pihak pengusaha dan 

pekerja/buruh sehingga terjadinya simbiosis mutualisme. 

Menurut Simanjutak (2001:5) Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia 

yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi 

dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, 

sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. 

Maksudnya adalah sumberdaya manusia tersebut memiliki keahlian sesuai dengan 

pekerjaan yang dia geluti sehingga hasil pekerjaaan yang di kerjakan dapat 

maksimal. 

Dengan demikian setiap individu-individu tersebut mengetahui suatu 

proses dalam tahapan produksi barang atau jasa. Sebelum melakukan pekerjaan 

pekerja sudah mengetahui tahapan demi tahapan tentang apa yang akan di 

kerjakan melalui adanya pembekalan awal atau yang lebih di kenal dengan 

training pekerjaan sehingga setiap aktivitas pekerjaan yang di lakukan sesuai 

dengan tupoksi dari keahlian dan jabatan yang di berikan. 

Menurut UU 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam 

urusan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan  

perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat 
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dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi 

program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.  

Dari defenisi yang telah di kemukakan dapat di pahami bahwa tenaga kerja 

adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 Tahun) yang bekerja di suatu  

badan usaha atau perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang menghasilkan 

barang dan jasa melalui kontribusi tenaga maupun buah pikiran, mendapatkan 

training atau pembekalan tentang apa yang akan di kerjakan, memperoleh gaji 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut pemahaman yang khusus, PHK dapat 

dibagi dalam tiga golongan yaitu: 

a. Hubungan kerja yang putus demi hukum, bararti hubungan kerja putus 

dengan sendirinya, kedua belah pihak (perusahaan/pengusaha dan 

karyawan) bersifat pasif; 

b. Hubungan Kerja yang diputuskan oleh pihak buruh, berarti buruh aktif 

untuk di putuskan hubungan kerjanya; 

c. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh, berarti masing-masing 

pihak (perusahaan/pengusaha dan karyawan) meminta kepada Pengadilan 

Negeri (PN) agar hubungan kerjanya diputuskan berdasarkan alasan 

tertentu. 
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Tergantung alasannya, PHK mungkin membutuhkan penetapan Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) mungkin juga tidak. 

Meski begitu, dalam praktek tidak semua PHK yang butuh penetapan dilaporkan 

kepada instansi ketenagakerjaan, baik karena tidak perlu ada penetapan, PHK 

tidak berujung sengketa hukum, atau karena pekerja tidak mengetahui hak 

mereka. 

Pengaturan kompensasi PHK berdeda untuk pekerja kontrak (Terikat 

Perjanjian Kerja Waktu tertentu-PKWT) dan pekerja tetap (Terikat Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu-PKWTT). Dalam hal kontrak, pihak yang 

memutuskan kontrak diperintahkan membayar sisa nilai kontrak tersebut. 

Sedangkan bagi pekerja tetap, diatur soal wajib tidaknya pengusaha memberi 

kompensasi atas PHK tersebut. Dalam PHK terhadap pekerja tetap, pengusaha 

diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan 

uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Kewajiban ini hanya 

berlaku bagi pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja untuk waktu tidak 

tertentu. Pekerja dengan kontrak mungkin menerima pesangon bila diatur dalam 

perjanjiannya. 

2.2.1. PHK Sukarela 

Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pengusaha secara 

tertulis tanpa paksaan/intimidasi. Terdapat berbagai macam alasan pengunduran 

diri, seperti pindah ke tempat lain, berhenti dengan alasan pribadi, dan lain-lain. 

Untuk mengundurkan diri, pekerja harus memenuhi syarat: Mengajukan 
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permohonan selambatnya 30 hari sebelumnya, tidak ada ikatan dinas, tetap 

melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri. Pekerja yang mengajukan 

pengunduran diri hanya berhak atas kompensasi seperti sisa cuti yang masih ada, 

biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan, dll sesuai Pasal 156 (4). 

Pekerja mungkin mendapatkan lebih bila diatur lain lewat perjanjian. Untuk biaya 

perumahan terdapat silang pendapat antara pekerja dan pengusaha, terkait apakah 

pekerja yang mengundurkan diri berhak atas 15% dari uang pesangon dan 

penghargaan masa kerja. 

2.2.2. PHK Tidak Sukarela 

a. PHK oleh Pengusaha 

Seseorang dapat dipecat (PHK tidak sukarela) karena bermacam hal, 

antara lain rendahnya performa kerja, melakukan pelanggaran perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan pengusaha. 

Tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan. Hal ini tergantung besarnya 

tingkat kesalahan. 

Pengusaha dimungkinkan memPHK pekerjanya dalam hal pekerja 

melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini, setelah sebelumnya kepada pekerja 

diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Surat 

peringatan masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali 

ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama. 
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Pengusaha dapat memberikan surat peringatan kepada pekerja untuk 

berbagai pelanggaran dan menentukan sanksi yang layak tergantung jenis 

pelanggaran. Pengusaha dimungkinkan juga mengeluarkan misalnya SP 3 secara 

langsung, atau terhadap perbuatan tertentu langsung memPHK. Hal ini dengan 

catatan hal tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan 

(PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan dalam ketiga aturan tersebut, 

disebutkan secara jelas jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan PHK. 

b. Kesalahan Berat (Pasal 158) 

Semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 158 UU 

Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi dapat langsung 

melakukan PHK apabila ada dugaan pekerja melakukan kesalahan berat. 

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan PHK 

apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana. 

Atas putusan MK ini, Depnaker mengeluarkan surat edaran yang berusaha 

memberikan penjelasan tentang akibat putusan tersebut. 

Yang termasuk kesalahan berat ialah: 

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan; 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; 
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3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai 

dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

di lingkungan kerja; 

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman 

sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 

6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 

ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya 

barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan; 

7. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 

8. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau; 

9. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

c. Permohonan PHK oleh Pekerja 

Pekerja juga berhak untuk mengajukan permohonan PHK ke LPPHI bila 

pengusaha melakukan perbuatan seperti : 

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja; 
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2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 

3 bulan berturut-turut atau lebih; 

4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja; 

5. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 

diperjanjikan; dan 

6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, 

kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut 

tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. 

d. PHK oleh Hakim 

PHK dapat pula terjadi karena putusan hakim. Apabila hakim memandang 

hubungan kerja tidak lagi kondusif dan tidak mungkin dipertahankan maka hakim 

dapat melakukan PHK yang berlaku sejak putusan dibacakan. 

e. PHK karena Peraturan Perundang-undangan 

Pekerja yang meninggal dunia, Perusahaan yang pailit, dan force majeure 

merupakan alasan PHK diluar keinginan para pihak. Meski begitu dalam praktek 

force majeure sering dijadikan alasan pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya.  

2.3.  Mekanisme PHK 

Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan Perundang- 

Undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Seharusnya pemberhentian 
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dilakukan dengan cara yang baik, sebagaimana karyawan itu diterima 

diperusahaan/instansi tempai ia bekerja. Sehingga tetap terjadi hubungan informal 

yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan tersebut. 

Menurut Malayu Sp. Hasibuan (2001) mekanisme PHK karyawan yang 

sesuai prosedur adalah : 

1. Musyawarah antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. 

2. Musyawarah antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan 

perusahaan.  

3. Musyawarah antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan 

perusahaan dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah 

(P4D). 

4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta. 

5. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. 

Prosedur ini tidak perlu dilakukan semua. Jika pada tahap tertentu telah 

dapat disesuaikan dengan baik tetapi jika tidak terselesaikan, maka penyelesaian 

dilakukan hanya dengan keputusan pengadilan. Pada umumnya kita berpendapat 

bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan hanya mengalami kerugian 

pada karyawan yang berhenti saja. Padahal kalau kita teliti lebih jauh masalah 

PHK sebenarnya bagaimana pun akan mengalami kerugian juga pada perusahaan 

tersebut.  
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 Menurut Mutiara S. Pangabean (2002) jika pemutusan hubungan kerja 

tidak dapat dihindari maka cara yang dapat ditempuh diatur dalam Undang-

Undang No. 12 tahun 1964 pengusaha yang ingin memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari P4D untuk 

memutuskan hubungan terhadap Sembilan karyawan atau kurang, dan izin P4P 

untuk pemutusan hubungan kerja terhadap terhadap pekerja yang jumlahnya 

sepuluh orang keatas. Selama izin belum diberikan, pemutusan hubungan kerja 

belum sah maka kedua belah pihak harus menjalankan kewajibannya. 

Bagi pemutusan hubungan kerja pengusaha harus berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi, yang bisa digunakan adalah : 

1. Mengurangi shift kerja; 

2. Menghapus kerja lembur; 

3. Mengurangi jam kerja; 

4. Mempercepat pensiun; 

5. Meliburkan atau merumahkan karyawan secara berglir atau sementara. 

2.4.  Sebab-sebab PHK yang dilakukan  

Tindakan pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan oleh perusahaan 

agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut ini : 

1. Mengurangi biaya tenaga kerja; 

2. Menggantikan kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan 

kinerjanya; 
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3. Meningkatkan inovasi; 

PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yaitu : 

a. Pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individual 

yang tinggi 

b. Menciptakan kesempatan untuk level posisi yang baru masuk 

c. Tenaga kerja dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebagai 

sumber daya yang dapat memberikan inovasi/menawarkan 

pandangan baru 

4. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar 

 Meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari 

latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ilang 

konposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. 

2.5. Kompensasi bagi karyawan di-PHK 

Kompensasi yang diberikan kepada pekerja/buruh yang hubungan 

kerjanya terputus dengan perusahaan, terdiri dari : 

1. Uang pesangon; 

2. Uang penghargaan masa kerja; dan  

3. Uang penggantian hak, yang meliputi: 

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan gugur; 

b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana diperusahaan yang 

bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum 

mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja 
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pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil 

istirahat panjang; 

c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 

tempat dimana pekerja/buruh  diterima kerja; 

d. Pergantiaan perumahan, pengobatan, dan perawatan ditetapkan 15% 

(lima belas persen) dari uang pesangon dan uang pesangon dan atau 

uang pesangon masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 

e. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh  PAnitia Daerah atua Panitia Pusat. 

Dalam kasus atau kondisi tertentu, adakalanya pekerja/buruh berhak untuk 

mendapatkan keseluruhan komponen kompensasi di atas. Namun, adakalanya 

pula pekerja/buruh hanya mendapatkan 1 (satu) atau 2 (dua) saja dan ke-4 

(keempat) komponen kompensasi tersebut atau bahkan sama sekali tidak dapat. 

Pemberian pesangon maupun penghargaan masa kerja dipengaruhi oleh masa 

kerja pekerja/buruh. Artinya sudah berapa lama pekerja/buruh tersebut bekerja 

pada perusahaan akan berpengaruh dalam pemberian pesangon dan penghargaan 

dan penghargaan masa kerja, bilamana terjadi PHK. Selanjutnya mengenai 

ketentuan komponen upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penghargaan hak yang 

seharusnya diterima diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 terdiri dari: 

1. Upah pokok;  

2. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang bersifat tetap 

yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya; 
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3. Harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-

cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka 

sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang 

harus dibayar oleh pekerja/buruh. 

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 

membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) 

dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan 

UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. 

Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut : 

1. Masa Kerja Uang Pesangon; 

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah; 

b. Masa kerja 1 - 2 tahun, 2 (dua) bulan upah; 

c. Masa kerja 2 - 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

d. Masa kerja 3 - 4 tahun 4 (empat) bulan upah; 

e. Masa kerja 4 - 5 tahun 5 (lima) bulan upah; 

f. Masa kerja 5 - 6 tahun 6 (enam) bulan upah; 

g. Masa kerja 6 - 7 tahun 7 (tujuh) bulan upah; 

h. Masa kerja 7 – 8 tahun 8 (delapan) bulan upah; 

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. 

2. Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai 

berikut : 
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a.  Masa Kerja UPMK; 

b. Masa kerja 3 - 6 tahun 2 (dua) bulan upah; 

c. Masa kerja 6 - 9 tahun 3 (tiga) bulan upah; 

d. Masa kerja 9 - 12 tahun 4 (empat) bulan upah; 

e.  Masa kerja 12 - 15 tahun 5 (lima) bulan upah; 

f.  Masa kerja 15 - 18 tahun 6 (enam) bulan upah; 

g.  Masa kerja 18 - 21 tahun 7 (tujuh) bulan upah; 

h.  Masa kerja 21 - 24 tahun 8 (delapan) bulan upah; dan 

i.  Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. 

3. Alasan PHK dan Hak Atas Pesangon 

Besaran Perkalian pesangon, tergantung alasan PHKnya. Besaran 

Pesangon dapat ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Besaran Pesangon 

tergantung alasan PHK sebagai berikut: 

a. Masa percobaan - Tidak berhak kompensasi; 

b. Mengundurkan diri (kemauan sendiri) - Berhak atas UPH; 

c. Tidak lulus nya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) - Tidak 

Berhak atas Kompensasi; 

d. Pekerja melakukan kesalahan berat - Berhak atas UPH; 
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e. Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja 

Bersama, atau Peraturan Perusahaan- -1 kali UP, 1 kali UPMK, 

dan UPH; 

f. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. 

Tergantung kesepakatan; 

g. pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) - 1 kali UP, 

1 kali UPMK, dan UPH; 

h. PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure - 1 kali 

UP, 1 kali UPMK, dan UPH; 

i. PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. - 2 kali UP, 1 

kali UPMK, dan UPH; 

j. Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau 

melanjutkan hubungan kerja- 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH; 

k. Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak 

mau melanjutkan hubungan kerja - 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan 

UPH; 

l. Perusahaan pailit - 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH; 

m. Pekerja meninggal dunia- 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH; 

n. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara 

patut - UPH dan Uang pisah; 

o. Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 

12 bulan) – 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH; 

p. Pekerja memasuki usia pensiun - Sesuai Pasal 167 UU 13/2003; 
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q. Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 

bulan) - 1 kali UPMK dan UPH; 

r. Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah - 1 kali UPMK dan UPH 

2.6.  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 Berbicara tentang perselisihan hubungan industrial di Indonesia umumnya 

tata cara penyelesaian hubungan industrial telah diatur dalam Undang-undang 

nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

dimana dalam bab 1 pasal (1) telah memberikan penjelasan apa itu yang 

dimaksudkan dengan Perselsihan Hubungan Industrial. Adapun yang dimaksud 

dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan anatara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

dan perselisihan pemutusan tenaga kerja, serta perselishan antara serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

Hubungan Industrial antara Pekerja/buruh dengan perusahaan yang 

harmonis, dinamis dan nerkeadilan perlu diselenggarakan secara optimal sesuai 

dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Pada masa sekarang ini 

khususnya setelah terjadinya reformasi disegala bidang termasuk reformasi 

dibidang ketenagakerjaan, begitu banyak terdengar keluhan-keluhan yang dialami 

oleh tenaga kerja, begitu banyak terjadi ketidakadilan, dalam arti kata bahwa di 

era industrialisasi sekarang masih banyak masalah perselisihan hubungan 

industrial dari tahun-ketahun semakin meningkat dan komplek sehinggan 



29 

 

 
 

diperlukan mekanisme/prosedur perselisihan hubungan industrial yang cepat, 

tepat adil dan murah. 

Penanganan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan 

memerlukan penanganan yang tepat dan hayti-hati. Langkah utama yang wajib 

dilakukan dalam penanganan timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial adalah 

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya untuk meminimalkan resiko 

Ketenagakerjaan yang berlarut-larut yang merugikan baik Perusahaan maupun 

Karyawan yang bersangkutan. 

Hal yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan sebelum memutuskan untuk 

melakukan tindakan penyelesaian adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap 

alasan dan factor penyebab terjadinya Perselisihan. Langkah klarifikasi ini sangat 

penting dilakukan untuk menghindari dampak Penyelesaian yang dapat merugikan 

perusahaan baik kerugian secara financial maupun kerugian atas nama baik 

perusahaan. 

Mekanisme penyelesaian perselisihan PHK beragam dan berjenjang : 

1. Penyelesaian diluar pengadilan 

a. Perundingan Bipartit 

Perundingan bipartit adalah perundingan antara Pekerja/Buruh/Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha untuk menyelesaikan hubungan 

industrial, selanjutnya bahwa Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan 



30 

 

 
 

penyelesaian terlebih dahulu melakukan perundingan bipartite secara musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

Setiap perundingan bipartite harus dibuat risalah. Jika perundingan 

bipartite berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan maka harus dibuatkan 

perjanjian bersama yang isinya mengikat para pihak. Perjanjian tersebut harus 

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial diwilayah para pihak yang 

mengadakan perjanjian, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan 

maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian 

bersama di daftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. 

b. Mediasi  

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penengah dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial dimana Forum Mediasi difasilitasi oleh institusi 

ketenagakerjaan. Dinas tenaga kerja kemudian menunjuk mediator.  

Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator  yang 

ditetapkan oleh menteri, untuk melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban 

memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

kerja, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan.  
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Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

Mediasi adalah wajib, dalam hal ketika instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan menawarkan kepada pihak yang berselisih tidak memilih 

lembaga Konsiliasi atau arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi 

para pihak. 

Setelah mediator melakukan mediasi dengan pekerja/buruh dengan 

pengusaha maka dilakukan mediator wajib memberikan tanggapan serta usulan 

ataupun saran kepada kedua belah pihak yang berselisih dan usulan tersebut 

disetujui atau tidak oleh kedua belah pihak yang berselisih. Apabila usulan 

mediator dapat dipenuhi maka segera dibuatkan perjanjian Bersama dan 

ditandatangani diatas materi oleh kedua belah pihak yang berselisih sehingga 

penyelesaian perselisihan PHK dapat berjalan dengan baik Tetapi  apabila tidak 

tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan diteruskan Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dan diselesaikan secara 

hukum. 
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Gambar 2.1 Mekanisme Mediasi 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber : Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

Bahwa mekanisme mediasi dalam penyelesaian PHK di Dinas tenaga kerja kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Pencatatan Perselisihan PHK di Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru  

2. Penawaran Penyelesaian Perselisihan PHK oleh Kepala Sub Bidang 

Pembinaan Hubungan Industrial, Penelitian Berkas Perselisihan oleh 

mediator. 

c. Konsiliasi 

Forum konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak. 

Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta 
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kesepakatan antar keduanya. Bila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator juga 

mengeluarkan produk berupa anjuran.  

d. Arbitrase 

Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak 

mengikat, putusan arbitrase mengikat para pihak. Satu-satunya langkah bagi pihak 

yang menolak putusan tersebut ialah permohonan Pembatalan ke Mahkamah 

Agung. Karena adanya kewajiban membayar arbiter, mekanisme arbitrase kurang 

popular. 

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan 

a. Pengadilan Hubungan Industrial 

Pihak yang menolak anjuran mediator/konsiliator, dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini untuk pertama 

kalinya didirikan di tiap ibukota provinsi. Nantinya, PHI juga akan di dirikan di 

tiap kabupaten/kota. Tugas pengadilan ini antara lain mengadili perkara 

perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima 

permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang 

dilanggar. 

Selain mengadili Perselisihan PHK, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 

mengadili jenis perselisihan lainnya: 

1) Perselisihan yang timbul akibat adanya perselisihan hak, 

2) Perselisihan kepentingan 
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3) Perselisihan antar serikat pekerja 

b. Kasasi (Mahkamah Agung)  

Pihak yang menolak Putusan PHI soal Perselisihan PHK dapat langsung 

mengajukan kasasi (tidak melalui banding) atas perkara tersebut ke Mahkamah 

Agung, untuk diputus. 

2.7.  Konsep Islam Tentang Kepemimpinan  

Dinas Tenaga Kerja merupakan pemimpin untuk  membantu dan melayani 

masyarakat. Selain teori diatas, islam juga menwarkan konsep menegnai 

kepemimpinan untuk memahami dasar konseptual dalam islam paling tidak harus 

digunakan tiga pendekan, yaitu pendekatan normatif, historis dan teoritis 

(Veithzal Rivai, 2004) 

1. Pendekatan Normative 

Dasar konseptual kepemimpinan islam secara normative, bersumber 

pada Al-qur’an dan hadist terbagi 4 (empat) pokok yaitu : 

a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi 

Dalam islam telah digariskan bahwa setiap diri manusia adalah 

pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan 

itu di tuntut bertanggung jawab untuk memahami makna tanggung 

jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu 
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oleh seorang calon pemimpin, agar amanah yang diserahkan 

kepadanya tidak disia-siakan. 

b. Fungsi Etika tauhid 

Kepemimpinan islam dikembangkan diatas prinsip-prinsip etika 

tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan 

oleh allah SWT dalam Al-qur’an surat Al-imran ayat 118 yakni : 

                          

                              

         

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

menjadikan orang-orang yang diluar kalanganmu 

(seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) 
mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. 

Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah 

nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

tersembunyi dihati mereka lebih jahat. Sungguh, telah 

Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu 

menerti. 

c. Fungsi keadilan 

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka azas keadilan harus 

benar-benar agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan seperti 

kelompok marjinal dan lainnya. Firman allah SWT dalam surat Shaad 

ayat 26 dibawah ini : 
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Artinya : (Allah berfirman), “ Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami 

jadikan Khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau 

mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan 

Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari 

Perhitungan.” 

 

d. Prinsip kesederhanaan  

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin itu harus melayani dan 

tidak meminta untuk dilayani, sebagaimana sabdanya yang artinya 

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka (HR. Abu Na’im) 

2. Pendekatan Historis 

Alqur’an begitu kaya dengan kisahkisah umat islam lalu sebagai 

pelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang. Dengan 

pendekatan historis ini akan lahir pemimpin islam yang memiliki sifat 

sidiq, amanah, fathinah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya 

dalam memimpin. 

3. Pendekatan Teoritis 

Ideology islam adalah ideology yang terbuka, hal ini mengandung 

arti bahwa walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam 
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pengembangan ideology islam sendiri sudah sempurna, namun islam tidak 

menutup kesempatan mengkomunikasikan ide-ide dan pemikiran dari luar 

islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan al-qur’an dan 

hadist. 

2.8. Konsep Islam Tentang Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota 

badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai 

factor produksi mempunyai arti yang sangat besar. Karena semua kekayaan alam 

tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan 

kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. 

Adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja sungguh-sungguh, 

tekundan bijaksna agar mampu mengambil sumber alam untuk kepentingannya. 

Al-qur’an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. 

Ini dapat dilihat dari surat An Najm : 39 

           

Artinya  :“Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

diusahakannya.(An Najm:39) 

Hadist rasulullah S.A.W juga menemukan kepentingan buruh menurut 

keadaan yang berbeda dan senantiasa memuji usaha-usaha golongan buruh dan 

pekerja yang ahli dalam pekerjaan mereka. Rasulullah S.A.W mengingatkan: 
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“Allah mengasihi mereka yang berusaha dan bekerja untuk kehidupan mereka”. 

(HR. Ibnu Majah) 

Hampir semua rasul terpaksa bekerja untuk kehidupan mereka, sedangkan 

Rasullulah S.A.W sendiri bekerja keras seperti orang lain juga. Beliau 

mengembala kambing dan menasehati orang lain supaya menjalankan pekerjaan 

tersebut untuk mendapatkan penghidupan mereka dan ini merupakan suatu bukti 

yang jelas tentang kepentingan buruh dalam islam : 

“Tidak ada seorangpun yang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik 

melainkan seseorang tersebut dengan tangan nya sendiri (bekerja) dan 

nabi daud menekan hasil dari usaha tangan nya sendiri”. (HR. Bukhari). 

a. Bekerja mencukupi kebutuhan sendiri  

Seorang muslim  secara syar’i sangat di tuntut untuk bekerja karna banyak 

alasan dan sebab. Ia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. 

seorang muslim wajib memiliki kekuatan, merasa cukup dengan yang halal, 

menjaga dirinya dari kehinaan meminta minta, menjaga air mukanya agar tetap 

jernih, dan membersihkan tangannya agar tidak menjadi tangan yang dibawah. 

b. Bekerja untuk masyarakat 

Jika seseorang tidak membutuhkan bekerja untuk dirinya maupun 

keluarganya karena tingkat kesejahteraan hidupnya yang baik, maka hendaknya 

yang baik, maka hendaknya ia mau bekerja untuk kepentingan masyarakat dimana 

ia hidup. 
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Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa 

dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Dan bertakwa lah kamu kepada allah, sungguh allah amat berat siksa-

Nya.(Al Maidah:2) 

c. Bekerja untuk memakmurkan bumi  

Bekerja juga dituntut ajaran islam untuk memakmurkan bumi. Bahkan ia 

merupakan salah satu tujuan utama syari’ah islam yang ditegaskan al-Qur’an dan 

diserukan oleh para ulama ini. 

Diantara mereka adalah Iman Raghib Al Asshafani yang menerangkan 

bahwa allah menciptakan manusia karena tiga alasan:  

1. Memakmurkan bumi “..Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah dan 

menjadi kamu pemakmurnya..”. (Huud:61). 

                             

                           

     

Artinya  :”Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka, Shaleh. Dia 

berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu selain 

Dia. Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada--Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat 
dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” 
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2. Ibadah kepadan Nya “ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. 

Kecuali agar supaya mereka menyembahku”. (Adz Zariyat: 56) 

                

Artinya  :“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusi melainkan agar 
mereka beribadah kepada-Ku. 

3.  Menjadi Khalifah-Nya “..Dan allah menjadikan khalifah kepada kamu 

sekalian, maka allah akan melihat perbuatan kamu sekalian”. (Al 

A’raf:129). 

                          

                      

Artinya  : “Mereka (kaum Musa) berkata : “Kami telah tertindas (oleh 

Fira’un) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu 

datang. (Musa) menjawab: “Mudah-mudahan allah 
membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah dibumi 

(Nya), maka allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. (Al 

A’raf:129). 

d. Bekerja untuk pekerjaan itu sendiri  

Suatu hal yang sangat mengagumkan dalam islam adalah adanya perintah 

bekerja kepada setiap muslim, sekalipun dia sendiri, keluarganya atau 

masyarakatnya tidak bisa menikmati hasilnya bahkan mahluk-Nya.  

2.9. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis temukan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Satra Adi putra tahun 2010 Universitas Andalas 
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dengan judul skripsi Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Padang dengan 

Kesimpulannya Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah berjalan dengan baik dan 

dapat diatasi. 

Kemudian penelitian Fitriana Harahap tahun 2016 Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Implementasi Proses 

Mediasi dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tahun 2014 dengan kesimpulannya 

pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan selesai, dalam artian bahwa sampai 

kepada kata kesepakatan dan akta perdamaian. 

Dari beberapa penelitian dipaparkan diatas yang memiliki beberapa 

persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan 

aspek analisis fungsi bidang pembinaan hubungan industrial sebagai Mediasi 

dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerjadi dinas tenaga kerja 

kota pekanbaru. 

2.10. Definisi Konsep 

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan hal-hal khusus akan digeneralisasikan sebagai suatu 

vvolume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan 

sehubungan penelitian ini adalah : 
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1. Analisa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menelaah peranan dinas 

tenaga kerja kota pekanbaru secara mendalam dan akurat dengan 

menggambarkan sesuai dengan data dan fakta. 

2. Peranan merupakan sesuatu kegiatan memantau berbagai informasi yang 

diterima oleh organisasi dadi dalam maupun dari luar organisasi sepanjang 

informasi tersebut ada kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Peran pemerintah adalah pelaku yang dilakukan oleh seseorang pada status 

tertentu yang mepunyai kewenangan berdasarkan hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan tertentu bagi 

masyarakat. 

4. Tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

5. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubunga kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakbatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja dan pengusaha. 

2.11. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah menurut Singaribumbun (2006:46) merupakan 

unsur yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga 

dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator apa saja sebagai pendukung 

untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional pada penelitian 

ini sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 : Variabel Penelitian 

Referensi Indikator Sub indikator 

Peranan Dinas 

Tenaga Kerja 

Dalam Menangani 

Masalah 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

(PHK)  di Kota 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menerima / adanya 

pengaduan  

1.  Memberikan pengarahan 

dalam menyelesaikan 

perselisihan; 

2. Memberikan petunjuk 

berupa rancangan 

penyelesaian perselisihan; 

3. Menetapkan langkah 

langkah perencanaan 

penyelesaian perselisihan. 

 

2. Pemanggilan para pihak-

pihak (pekerja dan 

pengusaha) 

1. Memberikan Penyuluhan 

terhadap pihak yang 

berselisih; 

2. Memberikan bimbingan 

kepada pengusaha dan 

pekerja mengenai 

ketenagakerjaan; 

3. Memberikan saran berupa 

penyelesaian perselisihan. 

3. Pemeriksaaan / mendengar 

keterangan para pihak-

pihak (pekerja dan 

pengusaha) 

1. Melaksanakan musyawarah 

untuk mengevaluasi 

permasalahan; 

1. Memberikan alternatif-

alternatif penyelesaian 

mengenai perselisihan; 

2. Mengevaluasi 

permasalahan penyelesaian 

perselisihan 

ketenagakerjaan. 

4. Mengambil keputusan 1. Mengambil keputusan 

terbaik untuk mencapai 

kesepakatan; 

2. Memilih alternative terbaik 

dalam menetapkan 

keputusan;  

3. Tegas dalam menetapkan 

keputusan untuk 

menciptakan hubungan 

yang harmonis. 

Sumber : Data Olahan Penelitian tahun 2016 
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2.12. Kerangka Pemikiran 

Menurut uma sekarang dalam sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa 

teori berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai factor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

 Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya. Adapun 

kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini : 

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Masalah 

Pemutusan Hubungan Kerja di Kota Pekanbaru 

 

1. Menerima / adanya pengaduan 

2. Pemanggilan para pihak-pihak (pekerja dan pengusaha) 

3. Pemeriksaan / mendengar keterangan para pihak-pihak 

(pekerja dan pengusaha) 

4. Mengambil keputusan 

 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial yang adil  


