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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berperan dalam mengkombinasikan faktor-faktor 

produksi. Proses manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan utama yang 

disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang 

dimaksud adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi 

pengarahan dan fungsi pengawasan atau pengendalian. 

Dalam kehidupan manusia, tidak semua kebutuhan dapat 

dipenuhi hanya dengan usaha dari diri sendiri, oleh karena itu timbul 

organisasi. Untuk menjalankan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien, diperlukan suatu proses yang disebut manajemen. Pengertian 

manajemen dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai definisi yang 

mempunyai ragam penekanan yang berbeda. Hal ini disebabkan 

karena manajemen merupakan cabang dari ilmu sosial, sehingga 

batasan yang diberikan sangat tergantung pada sudut pandang para 

pembuat definisi tersebut. 

Menurut Stoner dan Freeman dalam buku Manajemen Sumber 

daya manusia (2000:10) mengatakan: 

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 
proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk 
tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 
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Sedangkan menurut Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber 

Daya Manusia (2002:2) mengatakan: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara 
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Dari definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam 

suatu organisasi tersebut melalui perantara orang lain. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Peran manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi 

suatu organisasi, sebesar atau sekecil apapun organisasi tersebut. 

Sumber daya manusia yang baik mampu memberikan keunggulan 

bersaing dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang 

tepat diharapkan mampu membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Untuk memenuhi sumber daya manusia bagi suatu 

organisasi, maka organisasi atau perusahaan harus mempunyai 

bagian yang mampu memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia 

tersebut. Apabila sumber daya manusia dapat diperhatikan secara 

tepat maka dapat dipastikan akan menghasilkan tenaga kerja yang 

terampil dan produktif, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan yang lebih dinamis dan berkembang pesat. 
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Sebagian besar manusia menyadari bahwa dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan 

yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan 

pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi sumber daya 

manusia dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan 

manusia tersebut sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

 Manajemen sumber daya manusia mempunyai perencanaan 

tersendiri dan perencanaannya sangat penting karena sumber daya 

manusia adalah penggerak sumber daya lainnya. Selain itu sumber 

daya manusia sebagai mahluk hidup yang mempunyai perasaan, 

kebutuhan dan tujuan yang berbeda satu sama lainnya. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang 

manajemen yang berusaha untuk mengatasi permasalahan 

perusahaan yang menyangkut karyawan yang ada di perusahaan dan 

berusaha agar semua tenaga kerja yang ada tersebut 

mengembangkan prestasi secara maksimal, baik secara individu 

maupun kelompok. 

Tujuan yang paling penting dari manajemen sumber daya 

manusia ini yaitu memperoleh dan menempatkan orang-orang yang 

berkualitas sesuai dengan keahliannya, sehingga dicapai “the right 

man in the right place” yang merupakan salah satu syarat pokok dalam 

perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Jadi jelas manajemen 

sumber daya manusia menitikberatkan pada soal kepegawaian atau 
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personalia dalam suatu organisasi tertentu, dengan kata lain bahwa 

sumber daya manusia membahas masalah personalia yang berkaitan 

dengan perusahaan sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi 

pemanfaatan tenaga kerja sebagai sumber daya yang terbatas. 

Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia diharapkan 

perusahaan dapat menggunakan manusia yang tepat untuk pekerjaan 

yang tepat. Juga perusahaan mampu mengelola sumber daya manusia 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Berikut ini adalah pengertian Manajemen Sumber Daya 

Manusia: 

Menurut Mangkunegara dalam buku Dasar-dasar Manajemen 

(2000:2) mengatakan: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu 
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan 
dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga 
kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 
 
Sedangkan menurut Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber 

Daya Manusia (2001:10) mengatakan: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu yang mengatur 
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat”.  

 
Dari pengertian mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia 

diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber daya Manusia 

dibutuhkan oleh organisasi untuk mewujudkan sasaran organisasi. 

Sasaran ini dapat dicapai dengan adanya suatu sistem rancangan dan 
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praktik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari orang yang 

bekerja pada organisasi. 

 

2.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Flippo dalam buku Manajemen Personalia (2000:5) 

mengungkapkan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia 

terdiri dari 2 fungsi pokok yaitu: 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Yaitu menentukan lebih dulu program sumber daya manusia 

yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang 

ditetapkan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Organisasi merupakan suatu alat mencapai tujuan, maka 

manajer sumber daya manusia haruslah membentuk organisasi 

dengan susunan dari berbagai hubungan antar jabatan, sumber 

daya manusia dan faktor-faktor fisik. 

c. Pengarahan (Directing) 

Melaksanakan pekerjaan tersebut yang berarti mengusahakan 

agar karyawan mau bekerja sama secara efektif. 

d. Pengawasan (Controling) 

Yaitu mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan 

rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan, atau 

apabila menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat atau 
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dengan kata lain, pengawasan menyangkut berbagai kegiatan 

sesuai dengan rencana sumber daya manusia, yang 

dirumuskan sebagai dasar analisa dari tujuan organisasi yang 

fundamental. 

2. Fungsi Operasional  

a. Pengadaan (Procurement) 

Yaitu memperoleh jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk 

mencapai tujuan organisasi, terutama menyangkut tentang 

penentuan kebutuhan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi 

dan penempatannya. Menentukan kebutuhan tenaga kerja 

menyangkut baik mutu maupun jumlah tenaga kerja, sedangkan 

seleksi dan penempatannya menyangkut masalah memilih dan 

menarik tenaga kerja. 

b. Pengembangan (Development) 

Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan lewat latihan yang 

diperlukan untuk dapat menjalankan tugas yang baik. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Yaitu pemberian imbalan atau penghargaan yang adil dan layak 

dari pihak perusahaan terhadap karyawan atas prestasi yang 

telah diberikan karyawan. 

d. Integrasi (Integration) 

Menyangkut penyesuaian keinginan dari para individu dengan 

keinginan organisasi dan masyarakat, sehingga perlu 

memahami perasaan dan sikap dari para karyawan untuk 
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dipertimbangkan dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan 

organisasi. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik dari 

para karyawan (kesehatan dan keamanan) dan pemeliharaan 

sikap yang menyenangkan (program-program pelayanan 

karyawan). 

F. Pemutusan (Separation) 

Merupakan aktivitas perusahaan untuk memberhentikan 

karyawan atau melepas karyawan karena sesuatu hal. Biasanya 

pemutusan kerja ini terjadi karena lanjut usia atau sudah 

melampaui batas masa kerja.    

Dari uraian mengenai fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

diatas, dapat disimpulkan bahwa manajeman sumber daya manusia 

merupakan salah satu rantai yang berkaitan dan saling menunjang 

satu sama lainnya. Pemutusan hubungan kerja adalah salah satu yang 

terdapat dalam fungsi operasional Sumber Daya Manusia, lebih lanjut 

penulis memaparkannya kedalam pembahasan selanjutnya. 

 

2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 2.3.1 Pengertian Pemutusan Hubungan kerja (PHK)  

Secara juridis, hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinan 

perusahaan terjadi setelah ada perjanjian kerja antara kedua belah 

pihak yang bersangkutan. Selama perjanjian kerja mengikat kedua 



 

 

16

belah pihak, selama itu pula hubungan kerja tetap ada, namun 

pemutusan hubungan kerja (pemberhentian) dapat terjadi, walaupun 

perjanjian kerja masih mengikat kedua belah pihak.  

Pemutusan hubungan kerja sering tidak dapat dielakkan dan ini 

disebabkan oleh keinginan perusahaan atau dapat pula karena 

keinginan pegawai. Pemutusan hubungan kerja baik karena keinginan 

pegawai maupun perusahaan tidak boleh dilakukan sewenang-

wenang, melainkan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Untuk memperoleh gambaran pemutusan hubungan kerja yang lebih 

jelas berikut ini disampaikan definisi dari para ahli: 

Menurut Manullang dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia  (2001:195) mengatakan: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja dengan pengusaha”. 
 
Menurut Susilo Martoyo dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2000:199) mengatakan: 

“Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian berarti lepasnya 
hubungan kerja secara resmi dari satu kesatuan atau organisasi di 
mana mereka bekerja”. 
 

Lebih lanjut Susilo Martoyo dalam buku Manajemen Sumber 

daya Manusia (2000:199) mengelompokan pengertian pemutusan 

hubungan kerja (PHK) sebagai berikut: 

1. Pengertian pemutusan hubungan kerja (PHK) bersifat positif 

apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa 
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atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku secara wajar. 

2. Pengertian pemutusan hubungan kerja (PHK) bersifat negatif 

apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut atau secara 

tidak wajar, seperti: pemecatan, diberhentikan secara tidak 

hormat dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Siswanto Sastrohadiwiryo dalam buku 

Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (2001:305) mengatakan: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan 
keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik 
atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas 
kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut 
dipandang sudah tidak mampu lagi atau karena perusahaan yang 
tidak memungkinkan”. 

 
Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bukan hanya pengusaha yang dapat mengakhiri hubungan kerja, tetapi 

juga karyawan. Sehingga pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan 

oleh setiap organisasi atau perusahaan asalkan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan  UU Ketenagakerjaan, 

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau PKB. 

 

 2.3.2 Persyaratan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Menurut Manullang dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2001:196) syarat-syarat PHK dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1.   Tenggang Waktu Pemberhentian 

Seorang karyawan tidak boleh diputuskan begitu saja hubungan 

kerjanya dengan cara mendadak. Pemberhentian harus 

diberitahukan paling sedikit satu bulan sebelumnya, sebaliknya 

apabila pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri, maka 

karyawan tersebut tidak boleh mengajukan secara mendadak, 

melainkan paling sedikit satu bulan sebelumnya harus diajukan 

kepada pimpinan perusahaan. 

2.   Izin dan Saat Pemberhentian 

Mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut apabila meluas 

dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan, maka pemutusan 

suatu hubungan kerja harus terlebih dahulu dimintakan izin kepada 

instansi pemerintah yang berwenang. 

3.   Alasan Pemberhentian 

a.   Karena keinginan Perusahaan 

- Tidak cakap dalam masa percobaan 

- Kemangkiran dan ketidakcakapan 

- Penahanan karyawan oleh alat negara 

- Sakit yang berkepanjangan 

- Usia lanjut dan pengurangan tenaga kerja 

b. Karena keinginan karyawan 

- Ketidaktepatan pemberian tugas 

- Menolak pimpinan baru 

- Sebab-sebab lainnya 
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 2.3.3 Sifat Pemutusan Hubungan Kerja 

Dalam pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan 

tenaga kerja, tidaklah mutlak berada pada tangan manajer 

perusahaan. Tetapi harus mengikuti dan berpedoman pada kebijakan 

pemerintah yang berwenang.  

Sebenarnya proses pemutusan hubungan kerja sangat 

bergantung pada sifat pemutusan hubungan kerja. Menurut Siswanto 

Sastrohadiwiryo dalam buku Manajemen Tenaga Kerja Indonesia 

(2003:307) berdasarkan sifatnya pemutusan hubungan kerja dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Pemutusan Hubungan Kerja secara Hormat 

Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan 

tenaga kerja terjadi karena hal berikut: 

- Keinginan tenaga kerja yang bersangkutan 

- Telah mencapai batas waktu kontrak kerja  

- Terjadi perekrutan tenaga kerja baru 

- Tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia 

2. Pemutusan Hubungan Kerja Sementara 

Pemutusan hubungan kerja sementara antara perusahaan 

dengan tenaga kerja terjadi manakala tenaga kerja yang 

bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh yang 

berwenang karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana 

kejahatan. 
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3. Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tidak Hormat 

Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dikatakan 

pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. 

Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat secara 

terpaksa harus dilakukan oleh manajemen, karena hal-hal 

berikut: 

- Tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kerja 

serta janji yang telah disepakati pada saat 

mengadakan ikatan kerja bersama. 

- Bertindak dan berperilaku yang merugikan 

perusahaan baik dalam kuantum besar maupun kecil. 

- Tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan 

melakukan tindak pidana. 

- Kemangkiran yang terus dilakukan dan telah 

diperingatkan beberapa kali oleh manajemen. 

 

 2.3.4 Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja 

Baik pengusaha maupun pekerja mempunyai hak yang sama 

untuk melakukan PHK. Tetapi PHK yang dilakukan oleh pekerja 

umumnya tidak terlalu banyak dipersoalkan, yang paling banyak 

disorot adalah PHK yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan hal 

tersebut maka menurut Libertur Jehani dalam buku Hak-hak Pekerja 

Bila di PHK (2006:29) pemutusan hubungan kerja dapat dibedakan 

menjadi 3 bagian, yaitu: 
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A. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha 

PHK yang dilakukan oleh pengusaha disebabkan olah banyak 

faktor, diantaranya: 

1. PHK karena Pelanggaran atau Kesalahan Berat 

Undang-undang membatasi pelanggaran atau kesalahan berat 

yang dapat dijadikan alasan PHK, yang termasuk dalam 

kesalahan berat adalah untuk kondisi berikut: 

a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang 

atau uang milik perusahaan. 

b. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai 

atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya di lingkungan kerja. 

c. Menyerang atau menganiaya, mengancam atau 

mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan 

kerja. 

Untuk membuktikan itu pengusaha wajib menunjukan bukti, 

yaitu: 

a. Pekerja tertangkap tangan saat melakukan pelanggaran 

b. Adanya laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang 

dalam perusahaan dan didukung oleh beberapa orang saksi. 

2. PHK Karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Disiplin 

Pengusaha dapat pula melakukan PHK terhadap pekerja yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Namun pekerja bersangkutan 
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berhak mendapat uang pesangon satu kali ketentuan, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. 

3. PHK Karena Perusahaan Jatuh Pailit 

Bila perusahaan pailit maka pengusaha dapat menjadikan hal 

tersebut sebagai alasan untuk mem-PHK pekerja dengan syarat 

setiap pekerja yang di-PHK diberikan uang pesangon satu kali 

ketentuan, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. 

4. PHK Karena Mangkir 

Alasan lain untuk mem-PHK pekerja adalah mangkirnya pekerja 

selama lima hari berturut-turut. Namun ada kewajiban 

pengusaha selama kurun waktu tersebut untuk memanggil 

pekerja tersebut. 

5. PHK Karena Perubahan Kepemilikan atau Perubahan Status 

Bila terjadi perubahan status perusahaan dengan alasan-alasan 

tersebut, maka pekerja berhak untuk mengakhiri hubungan 

kerja. 

B. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja 

PHK oleh pekerja dapat memperoleh kompensasi apabila 

pengakhiran hubungan kerja tersebut sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, atau Peraturan 

Perusahaan. 

1. PHK Karena Pengusaha Melakukan Kesalahan Kepada 

Pekerja 
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Alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pekerja untuk PHK 

tersebut adalah bila pengusaha melakukan perbuatan sebagai 

berikut: 

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam 

pekerja 

b. Tidak membayar upah tepat pada waktu sesuai yang 

disepakati selama tiga bulan berturut-turut. 

c. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada 

pekerja.  

2. PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri 

Kepada pekerja yang mengundurkan diri dapat memperoleh 

kompensasi PHK berupa uang penghargaan masa kerja dan 

uang penggantian hak. Untuk mendapatkan hak tersebut maka 

pekerja bersangkutan wajib menyampaikan permohonan PHK 

secara tertulis kepada pengusaha satu bulan sebelum 

mengundurkan diri. 

C. Pemutusan Hubungan Kerja Bukan Atas Kehendak Pengusaha 

dan Pekerja 

Ada beberapa jenis PHK yang terjadi bukan atas kehendak 

pengusaha atau pekerja tetapi semata-mata karena keadaan, 

ketentuan perundang-undangan atau karena telah disepakati dalam 

perjanjian kerja. 

1. PHK Karena Pekerja Meninggal Dunia 
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Jika seorang pekerja meninggal dunia, hubungan kerja putus 

dengan sendirinya dan ahli waris berhak mendapat uang 

kompensasi berupa uang pesangon dua kali ketentuan, uang 

penghargaan masa kerja dan penggantian hak. 

2. PHK Karena Pekerja Memasuki Masa Pensiun 

PHK dapat terjadi juga karena pekerja memasuki masa pensiun. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya: 

a. Apabila pekerja bersangkutan memasuki masa pensiun dan 

pengusaha telah mengikutsertakan pekerja tersebut pada 

program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh 

pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang 

pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap 

berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai 

ketentuan. 

b. PHK terhadap pekerja karena mamasuki usia pensiun dan 

pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami 

PHK karena usia pensiun pada program pensiun, 

pengusaha wajib memberikan kepada pekerja uang 

pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan 

masa kerja satu kali ketentuan dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan. 
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3. PHK Karena Berakhirnya Kontrak 

PHK yang terjadi karena berakhirnya kontrak kerja untuk 

perjanjian kerja waktu tertentu maka berhak mendapatkan 

kompensasi PHK sesuai ketentuan. 

 

2.3.5 Komponen Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, 

Penggantian Hak 

1. Upah Sebagai Acuan Penghitungan Kompensasi PHK 

Bila terjadi PHK ada kompensasi yang harus dibayar oleh 

pengusaha kepada pekerja yang ter-PHK. Komponen penghitungan 

kompensasi PHK adalah: 

a. Upah Pokok  

b. Semua tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 

pekerja dan keluarga. 

Kompensasi PHK untuk pekerja yang upahnya tidak diterima 

setiap bulan maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Apabila penghasilan pekerja dibayarkan atas dasar perhitungan 

harian, penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali 

penghasilan sehari. 

b. Apabila upah pekerja dibayarkan atas dasar penghitungan 

satuan hasil, potongan atau borongan komisi penghasilan sehari 

adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 

bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 

ketentuan upah minimum propinsi atau kabupaten/kota. 
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c. Khusus untuk upah pekerja yang tergantung pada keadaan 

cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, 

penghitungan upah sebulan di hitung dari rata-rata upah 12 

bulan terakhir.  

2. Ketentuan Penghitungan Jumlah Uang Pesangon 

Penghitungan pesangon ditetapkan paling sedikit sebagai berikut: 

a. Masa kerja kurang dari setahun sebesar satu bulan upah 

b. Masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun 

sebesar dua bulan upah. 

c. Masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun 

sebesar tiga bulan upah. 

d. Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun 

sebesar empat bulan upah. 

e. Masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun 

sebesar lima bulan upah.  

f. Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun 

sebesar enam bulan upah. 

g. Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari tujuh tahun 

sebesar tujuh bulan upah. 

3. Ketentuan Penghitungan Uang Penghargaan Masa Kerja 

Pekerja ter-PHK yang berhak mendapat uang penghargaan masa 

kerja adalah pekerja yang telah bekerja tiga tahun atau lebih. 

Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai 

berikut: 
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a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 

sebesar dua bulan upah. 

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 

sebesar tiga bulan upah. 

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 

sebesar empat bulan upah. 

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 

sebesar  lima bulan upah. 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 

sebesar enam bulan upah. 

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 

sebesar tujuh bulan upah. 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 

sebesar delapan bulan upah. 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih sebesar 10 bulan upah  

4. Ketentuan Penghitungan Uang Penggantian Hak 

Pekerja yang di-PHK dapat memperoleh uang penggantian hak 

yang meliputi: 

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke 

tempat di mana pekerja diterima bekerja. 

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% dari uang pesangon atau penghargaan masa 

kerja bagi yang memenuhi syarat. 
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2.4 Permasalahan dan Penyelesaian dalam Pemutusan Hubungan 

Kerja   

 2.4.1 Masalah Dalam Pemutusan Hubungan Kerja 

Perusahaan hakekatnya terdiri dari kumpulan orang-orang dan 

alat-alat produksi lainnya. Orang-orang yang bekerja dalam 

perusahaan bisa berada dalam posisi pimpinan, maupun posisi 

bawahan. Mereka yang bekerja pada perusahaan menginginkan agar 

mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan tersebut. 

Sedangkan pemilik perusahaan atau orang yang ditunjuk untuk 

mewakili kepentingan pemilik mempunyai kepentingan untuk 

mengembangkan perusahaan. Jadi sebetulnya nampak adanya 

perbedaan interest dari pihak bawahan dan pihak atasan. 

Untuk mengembangkan perusahaan, perlu memperkuat posisi 

persaingan perusahaan. Posisi persaingan bisa diperkuat apabila 

perusahaan mampu menguasai pasar. Penguasaan pasar bisa 

ditempuh antara lain dengan menekan harga di bawah harga 

perusahaan lain. Penekanan harga hanya dimungkinkan jika dapat 

menekan harga produksi. Penekanan biaya produksi bisa ditempuh 

dengan menekan biaya tenaga kerja (upah). Sedangkan karyawan 

menginginkan agar mereka bisa memperoleh gaji yang tinggi. Inilah 

perbedaan interest antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan 

kerja. 

Karena perbedaan inilah yang menjadi sebab kemungkinan 

terjadinya konflik atau masalah antara pihak atasan dengan pihak 
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bawahan tersebut. Meskipun demikian pertentangan-pertentangan bisa 

saja terjadi antara para bawahan sendiri ataupun para atasan sendiri. 

Bagaimanapun karena banyaknya manusia yang ada dalam 

perusahaan kemungkinan pertentangan selalu ada. karena masing-

masing karyawan mempunyai sifat, sikap, keinginan, kepribadian dan 

minat yang berbeda-beda. 

Menurut Heidjrachman Husnan dalam buku Manajemen 

Personalia (2002:231) mengatakan:  

“Masalah atau konflik adalah ketidaksetujuan, antara dua atau lebih 
anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang 
timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang 
langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-
sama atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan 
persepsi yang berbeda”. 
 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik atau 

masalah dalam organisasi atau perusahaan merupakan hal yang tidak 

terhindarkan dan bahkan diperlukan. Permasalahan ini umumnya 

mengakibatkan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 

sebuah perusahaan, dalam dunia kerja disebut sebagai Perselisihan 

Hubungan Industrial (PHI). Perselisihan hubungan industrial dapat 

diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja atau serikat pekerja. 

Perselisihan hubungan industrial ini terdiri dari perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja. 

Sedangkan perselisihan yang paling sering terjadi adalah perselisihan 
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karena pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK biasanya lebih baik 

daripada membiarkan orang dengan prestasi kerja yang jelek tetap 

bekerja. Dalam  praktik PHK dapat dilakukan salah satu pihak baik 

pengusaha/atasan maupun pekerja/bawahan. Secara singkat dapat 

dijelaskan bahwa perselisihan PHK menyangkut: 

1. Perusahaan yang berbadan hukum 

2. Perusahaan yang bukan atau belum berbadan hukum  

3. Perusahaan milik persekutuan 

Meskipun perselisihan sering merugikan tetapi tidak bisa 

diingkari bahwa masalah, konflik atau perselisihan sendiri sering pula 

membuat organisasi bisa beroperasi dengan lebih efektif. Yang penting 

adalah perilaku konflik sedapat mungkin dihilangkan apabila timbul, 

maka dalam hal ini konflik bukanlah merupakan hal yang harus 

ditekan. Tetapi lebih ditekankan pengelolaan konflik tersebut. Dengan 

kata lain mencoba meminimumkan aspek-aspek yang merugikan dan 

memaksimalkan aspek-aspek yang menguntungkan.   

 

2.4.2 Penyelesaian Permasalahan dalam Pemutusan Hubungan 

Kerja 

 Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah 

dengan cara mengurangi atau menyelesaikan konflik. Untuk metode 

pengurangan konflik, salah satu cara yang efektif adalah dengan 

mendinginkan persoalan terlebih dahulu. Meskipun demikian cara 
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semacam ini sebenarnya belum tentu menyentuh persoalan yang 

sebenarnya. 

 Sedangkan metode penyelesaian konflik dengan menemukan 

dasar  ditengah dari dua pihak yang beroperasi. Cara ini lebih 

memperkecil kemungkinan untuk timbulnya permusuhan yang 

terpendam dari dua pihak yang bermusuhan. Meskipun demikian, 

dipandang dari pertimbangan organisasi, pemecahan ini bukanlah cara 

yang terbaik, karena tidak membuat penyelesaian yang terbaik pula 

bagi organisasi. 

 Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba 

memecahkan masalahnya, dan bukan hanya mencoba menekan 

konflik atau berkompromi. Meskipun hal ini adalah yang terbaik bagi 

organisasi, dalam praktiknya sering sulit tercapai secara memuaskan 

karena kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dan jujur 

untuk memecahkan persoalan yang menimbulkan perselisihan. 

 Sebenarnya konflik haruslah diselesaikan pada saat seawal 

mungkin. Secara garis besar prosedur penyelesaian perselisihan itu 

adalah sebagai berikut: 

1. Apabila terjadi perselisihan maka diusahakan untuk diselesaikan 

secara damai. 

2. Apabila dalam perundingan oleh pihak-pihak yang berselisih tidak 

mencapai kesepakan, maka perselisihan bisa juga diajukan ke 

Pegawai Kantor Tenaga Kerja. 
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3. Apabila pegawai tidak bisa menyelesaikan, maka perselisihan bisa 

diajukan ke dewan pemisah atau kepada Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Daerah (P4D).  

4. Perselisihan ini bisa diajukan ke P4D apabila salah satu pihak yang 

berselisih menghendakinya.  

5. Perselisihan ini juga bisa diselesaikan oleh Dewan Arbitrase.      


