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ABSTRAK 

 
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian hukum pemutusan hubungan 
kerja (PHK) karena alasan efisiensi perusahaan dan untuk mengetahui pemberian uang pesangon, 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak  terhadap pekerja  yang di PHK akibat 
efisiensi. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pola-pola penyelesaian 
hubungan industrian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan oleh efisiensi perusahaan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan melakukan efisiensi, maka 
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
Kata kunci : Penyelesian hukum PHK, Efisiensi perusahaan 

 

ABSTRACT 
 

LEGAL SETTLEMENT OF TERMINATION OF EMPLOYMENT ( PHK ) REASONS 
FOR ITS EFFICIENCY 

( Studies in PT. Newmont Nusa Tenggara ) 
 

Faculty Of Law 
university mataram 

 
The purpose of this study was to determine the legal settlement of termination of employment 
(FLE) for reasons of efficiency and to determine the provision of severance pay, gratuity and 
compensation to workers laid off as a result of efficiency. The scope of the research to be carried 
out is about the patterns of settlement Industrian relationship termination of employment (FLE) 
caused by the efficiency of the company pursuant to Act No. 2 of  2004 concerning Industrial 
Relations Dispute Settlement. This study uses normative legal research. Termination of 
Employment (FLE) is done by the employer for the company to improve efficiency, the workers / 
laborers are entitled to severance pay amounting to two (2) times the provisions of Article 156 (2) 
Employment Act, gratuity equal to 1 (one) time of Article 156 (3) Employment Act, and 
compensation in accordance with Article 156 (4) of Law No. 13 Year 2003 on Employment. 
 
Keywords: legal remedy layoffs, efficiency company 
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I. PENDAHULUAN 

         Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

dijelaskan ada beberapa jenis PHK yaitu Pemutusan Hubungan Kerja oleh 

pengusaha, Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengadilan, Pemutusan 

Hubungan Kerja demi hukum, Pemutusan Hubungan Kerja oleh pekerja/buruh. 

Kondisi yang demikian jelas bisa menimbulkan Perselisihan atau sengketa. 

Contoh sengketa yang pernah terjadi yaitu seperti kasus PHK PT. Newmont 

Nusa Tenggara yang melakukan PHK karena alasan efisiensi, dikarenakan 

semenjak keluarnya Undang-Undang Minerba Tahun 2009 yang 

mengharapkan perusahaan tambang  tidak mengekspor bahan mentah dan 

mengekspor barang tambang yang sudah di olah atau di murnikan. 

        Definisi efisiensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut kamus bahasa Indonesia efisiensi diartikan sebagai ketetapan 
cara usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang 
waktu, tenaga dan biaya. Menurut Oxspord Dictionary efisiensi 
sebagai kualitas sesuatu pekerjaan dengan baik tanpa membuang 
waktu dan uang, cara mengurangi pemborosan waktu dan uang atau 
cara menghemat waktu dan uang dan hubungan antara jumlah 
pengeluaran dengan jumlah pendapatan.1 

 
        Dalam konteks perusahaan efisiensi adalah hal mengenai upaya 

perusahaan untuk tidak membuang atau setidak-tidaknya mengurangi 

pemborosan waktu, tenaga dan biaya dalam menjalankan usaha agar 

                                                        
1Budi Santoso, Justifikasi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam Mimbar Hukum 

Volume  25 Nomor 3 , Oktober 2013 , hal. 411 
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kelangsungan bisnisnya terjaga akibat adanya persaingan bisnis yang semakin 

kompetitif.2 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi tanpa tutupnya 

perusahaan sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Yang diatur sebagaimana tersurat pada Pasal 151 dan 153 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 pihak pengusaha dapat melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja atas alasan efisiensi dengan syarat adanya kelebihan tenaga 

kerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya-upaya pencegahan agar 

Pemutusan Hubungan Kerja tidak terjadi, dan musyawarah dengan perwakilan 

pekerja serta dilandasi itikad baik. Tujuan efisiensi adalah penghematan, yakni 

penyelamatan keuangan perusahaan.3 

         Melihat adanya perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian 

pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Penyelesaian Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan 

Efisiensi Perusahaan” 

        Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini adalah tentang 

Penyelesaian hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi 

perusahaan pada PT. Newmont Nusa Tenggara dan apakah para pekerja yang 

di PHK karena alasan efisiensi sebagaimana di atur dalam pasal 164 ayat 3 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah 

                                                        
2Ibid 
3http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bbeb0fc1a9e/rumus-perhitungan-uang-

pesangon-dan-masalah-phk-karena-efisiensi 
 



iii 
 

mendapatkan hak-haknya. Dengan berusaha menjawab permasalahan tersebut 

maka jurnal ilmiah ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum 

dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pekerja khususnya 

yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan.   

        Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian 

dengan jenis penelitian hukumm normatif dengan metode pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum 

berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat4 antara 

lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial serta bahan hukum tersier atau 

bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan  ensiklopedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Bambang Sunggono,2002,  Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grapindo Persada 

Jakarta, hal.194 
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II.   PEMBAHASAN 

       Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) Akibat Efisiensi Pada PT. NNT 

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi menimbulkan 

Perselisihan hubungan Industrial. Penyelesaian hukum terhadap PHK telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tenyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

Dalam penyelesaiannya, PT. NNT telah melalui tahapan Bipartit, 

namun gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dilanjutkan dengan 

penyelesaian melalui Mediasi oleh mediator, yang selanjutnya mediator 

mengeluarkan anjuran, sehingga PT. NNT mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial.  

        Di dalam persidangan PT. NNT telah mengajukan bukti surat dan 

menghadirkan 5 (lima) orang saksi, terdiri dari 3 (tiga) orang saksi fakta dan 

2 (dua) orang saksi ahli yang diantaranya: 

1. Lalu Suardi 

2. Prof.Dr.H.Lalu Husni, SH.M.Hum (saksi Ahli) 

3. Lalu Sukmayadi, SE 

4. Basani Situmurang, SH.M.Hum (saksi Ahli) 

5. Edison Ali 

Para pihak yang di PHK juga mengajukan alat bukti surat dan 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diantaranya: 

1. H.Lalu Munawarda 
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2. Istiono 

Setelah menerima dan menimbang bukti surat, mendengarkan 

keterangan para saksi beserta saksi ahli, maka Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan PT. NNT dengan Yusniari, Marthen Lempang, Dwi 

Yantoro dan Suryadi. Putus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

dengan menghukum PT. NNT untuk membayar hak-hak Yusniari, 

Marthen Lempang, Dwi Yantoro, Suryadi sebagai akibat Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK).           
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Hak-Hak Para Pekerja Yang Di PHK Karena Alasan Efisiensi 

Perusahaan pada PT. NNT (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa 

Kerja, Uang Penggantian Hak) 

         Untuk mengetahui rumus perhitungan uang pesangon, kita merujuk 

pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

“Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 

sedikit sebagai berikut: 

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

2. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 

(dua) bulan upah. 

3. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 

(tiga) bulan upah. 

4. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat) bulan upah. 

5. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 

(lima) bulan upah. 

6. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 

(enam) bulan upah. 

7. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 

(tujuh) bulan upah. 

8. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 

tahun, 8 (delapan) bulan upah. 

9. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.” 
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Untuk mengetahui rumus perhitungan uang penghargaan masa kerja 

terdapat pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan: Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

1. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 

(dua) bulan upah. 

2. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah. 

3. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua 

belas) tahun, 4 (empat) bulan upah. 

4. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima 

belas) tahun, 5 (lima) bulan upah. 

5. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 

(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah. 

6. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua 

puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 

7. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 

(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah. 

8. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan 

upah.” 

Penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi: 

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 
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2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 

tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja. 

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 

(lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan 

masa kerja bagi yang memenuhi syarat. 

4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” 

 Pasal mengenai perhitungan hak-hak yang diterima pekerja dalam 

hal pekerja tersebut di PHK karena efisiensi terdapat dalam Pasal 164 ayat 

(3) yang berbunyi: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami 

kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa 

(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan 

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 

Pasal 156 ayat (4)”. 

Berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

apabila PHK dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan melakukan 

efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang 

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) 
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Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai 

ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

                 Pengadilan Hubungan Industrial telah mengeluarkan Putusan untuk 

membayar hak-hak para pihak yang telah di PHK: 

1. Sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, YUSNIARI masa kerja 13 tahun dan besar 

gaji/bulan Rp.11.293.000,- diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

1.Uang Pesangon: 9 bulan upah 

   =9 x Rp.11.293.000,- 

   =Rp.101.637.000,- 

   =2 x Uang Pesangon, 

   =2 x Rp.101.637.000,- 

   =Rp.203.274.000,- 

2.Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 bulan upah 

   =5 x Rp.11.293.000,- 

   =Rp.56.465.000,- 

3.Uang Penggantian Hak: 15% dari jumlah Pesangon dan Penghargaan 

Masa Kerja 

   =15/100 x (Rp.203.274.000 + Rp.56.645.000) 

   =15/100 x Rp.259.739.000 

   =Rp.38.960.850,- 

YUSNIARI berhak atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 

Penggantian Hak dengan jumlah total sebesar Rp.298.699.850 (Dua Ratus 
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Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 

Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) 

2. Sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, MARTHIN LEMPANG masa kerja 12 tahun 10 

bulan dan besarnya gaji/bulan Rp.9.873.000 diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

1.Uang Pesangon: 9 bulan upah 

   =9 x Rp.9.873.000,- 

   =Rp.88.857.000,- 

   =2 x Pesangon 

   =2 x Rp.88.857.000,- 

   =Rp.177.714.000,- 

2.Uang Pnghargaan Masa Kerja: 5 bulan upah 

   =5 x Rp.9.873.000,- 

   =Rp.49.365.000,- 

3.Uang Penggantian Hak: 15% dari jumlah Pesangon dan Penghargaan 

Masa Kerja 

   =15/100 x (Rp.177.714.000 + Rp.49.365.000) 

   =15/100 x Rp.227.079.000 

   =Rp.34.061.850 

MARTHIN LEMPANG berhak atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja 

dan Penggantian Hak dengan total sebesar Rp.261.140.850 (Dua Ratus 
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Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima 

Puluh Rupiah) 

3. Sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, DWI YANTORO masa kerja 13 tahun dan 

besarnya gaji/bulan Rp.12.099.000,- diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

1.Uang Pesangon: 9 bulan upah 

   =9 x Rp.12.099.000,- 

   =Rp.108.891.000,- 

   =2 x Pesangon 

   =2 x Rp.108.891.000,- 

   =Rp.217.782.000,- 

2. Uang Penghrgaan Masa Kerja 5 bulan upah 

   =5 x Rp.12.099.000,- 

   =Rp.60.495.000,- 

3. Uang Penggantian Hak: 15% dari jumlah Pesangon dan Penghargaan 

Masa Kerja 

   =15/100 x (Rp.217.782.000 + Rp.60.495.000) 

   =15/100 x 278.277.000 

   =Rp.41.741.550.- 

DWI YANTORO berhak atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 

Penggantian Hak dengan total sebesar Rp.320.018.550 (Tiga Ratus Dua 

Puluh Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) 
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4. Sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, SURYADI masa kerja 13 tahun 3 bulan dan 

besar gajnya/bulan Rp.13.778.000 diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

1.Uang Pesangon 9 bulan upah 

   =9 x Rp.13.778.000,- 

   =Rp.124.002.000,- 

   =2 x Pesangon 

   =2 x Rp.124.002.000,- 

   =Rp.284.004.000 

2.Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 bulan upah 

   =5 x Rp.13.778.000,- 

   =Rp.68.890.000,- 

3.Uang Penggantian Hak 15% dari jumlah Pesangon dan Penghargaan 

Masa Kerja 

   =15/100 x (Rp.248.004.000 + Rp.68.890.000) 

   =15/100 x Rp.316.894.000,- 

   =Rp.47.534.100,- 

SURYADI berhak atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 

Penggantian Hak dengan total sebesar Rp.364.428.100 (Tiga Ratus Enam 

Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) 
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III. PENUTUP 

     A. KESIMPULAN  

     Dari pemaparan tersebut dapat dapat simpulkan  sebagai berikut: 

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi perusahaan dilakukan melalui 

mekanisme diluar dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Diluar 

Pengadilan melalui Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. 

Penyelesaian melalui Pengadilan dilakukan setelah penyelesaian 

diluar Pengadilan khususnya mediasi atau konsiliasi yang tidak 

berhasil. Begitu pula pada kasus yang terjadi pada PT.Newmount 

Nusa Tenggara;  

2. Pemberian uang pesangon PHK akibat efisiensi perusahaan yaitu  

sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan 

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Para 

pekerja yang di PHK telah mendapatkan sesuai dengan ketentuan 

yang ada pada Undang-Undang. 

 

  B. SARAN 

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan adalah : 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan 

sebaiknya dijadikan sebagai alternatif menyelesaikan masalah selain 



xiv 
 

penyelesaian di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hendaknya 

diberikan hak untuk memilih menyelesaikan masalahnya melalui 

pengadilan atau luar pengadilan dan tidak diharuskan ke pengadilan 

sebagaimana diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial karena PHK 

di pengadilan hubungan industrial hendaknya bersifat final dan mengikat 

para pihak dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung karena prosesnya tentu akan membutuhkan waktu 

yang lama sementara hak-hak dari pekerja harus segera direalisasikan; 2. 

Bagi perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap pekerja karena 

perusahaan melakukan efisiensi sebaiknya tidak mempersulit hak-hak 

pekerja karena hak-hak pekerja tersebut sudah ditentukan dalam Undang-

Undang. 
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