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Sejak WHO mengumumkan virus Corona (atau yang lebih dikenal dengan nama Covid – 19)

menjadi sebuah pandemi, hingga kini virus tersebut telah menyebar hampir di seluruh negara dan

menginfeksi lebih dari satu juta orang, bahkan menyebabkan puluhan ribu mengalami kematian.

Kondisi demikian tentu menimbulkan kepanikan yang luar biasa di berbagai sektor usaha sehingga

menyebabkan mayoritas perkantoran dan entitas bisnis memilih tutup atau merumahkan

karyawannya untuk sementara waktu. Keputusan tersebut mengakibatkan banyak kegiatan

operasional perusahaan menjadi terganggu sehingga  berujung pada keputusan perusahaan untuk

melakukan pemutusan hubungan kerja ("PHK").

 

Di dalam dunia bisnis, PHK menjadi suatu hal yang lumrah ditemui dalam rangka menyelamatkan

roda bisnis sehingga diharapkan perusahaan yang melakukan hal tersebut akan mempunyai napas

yang lebih panjang  karena telah mengurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Apalagi

di dalam masa pandemi Covid - 19 yang masih berlangsung, PHK sejatinya telah menjadi kondisi

yang tidak terelakan lagi. 

 

Namun demikian dalam melakukan proses PHK tersebut, permasalahan yang kerap dihadapi

perusahaan adalah:   

PENDAHULUAN
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"Apa dasar hukum yang dapat digunakan perusahaan dalam
melakukan PHK dengan alasan force majeur pada masa pandemi
Covid-19? Langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh
perusahaan dalam PHK tersebut?" 
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Pembahasan
 
Apabila melihat ketentuan di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

("UUTK"), maka dasar hukum yang paling relevan untuk dapat diterapkan pada kasus dimana

perusahaan melakukan PHK karena alasan force majeur adalah menggunakan ketentuan

Pasal 164 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:
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"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara

terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan

ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) 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).” 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup; 

Perusahaan tutup karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

Perusahaan tutup karena force majeur;

“Kompensasi” yang diterima oleh pekerja adalah 1x Uang Pesangon ditambah 1x Uang

Penghargaan Masa Kerja ditambah Uang Penggantian Hak 

Dengan melihat ketentuan Pasal 164 ayat (1) di atas, maka unsur-unsur yang dapat ditarik

adalah sebagai berikut: 
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Isu Pertama =  bagaimana menentukan kondisi “perusahaan tutup” 
 

Merujuk pada unsur-unsur Pasal 164 ayat (1) UUTK di atas, permasalahan pertama yang

dapat ditarik adalah “Apakah frase perusahaan tutup pada Pasal 164 ayat (1) UUTK dapat

diterapkan pada PHK karena efisiensi ?” 

 

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.

19/PUU-IX/2011 tanggal 13 Juni 2013 yang pada amar putusannya (vide halaman 59)

menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) UUTK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup”, sehingga frase

tersebut tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk

sementara waktu”.  Dengan demikian frase "perusahaan tutup" tersebut dapat dimaknai

sama juga pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) UUTK.

 

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi demikian dapat terlihat pada Putusan PHI

Samarinda No. 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr tanggal 1 Juli 2015 yang kemudian dibenarkan

oleh Putusan Mahkamah Agung (vide Putusan No. 881 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tanggal 22

November 2016) dalam perkara Sudarso vs PT Perkasa Inakakerta, dimana pada perkara

tersebut majelis hakim mengabulkan dalil perusahaan yang melakukan PHK padahal

perusahaan tidak dalam kondisi tutup.  Contoh lain dapat ditemukan pada Putusan

Mahkamah Agung No. 391 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dalam perkara Arif

Maulana Adyasa dkk. Vs Standard Chartered Bank Cabang Jakarta. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frase “perusahaan tutup” ini tidaklah melulu

diartikan sebagai bubarnya perusahaan / berhentinya produktifitas perusahaan, tetapi dapat

ditujukan pula pada kondisi “rasionalisasi” operasional perusahaan. Meskipun demikian,

kondisi di atas bersifat kasuistis dan bergantung pada pertimbangan hakim dan kondisi-

kondisi faktual yang ada. 
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Putusan 587PK/Pdt/2010 tentang force majeur banjir;

Putusan 3087K/Pdt/2001 tentang force majeur krisis moneter;

Putusan 2914K/Pdt/2001 tentang force majeur kerusuhan sosial 14 Mei 1998;

Putusan 285PK/Pdt/2010 tentang force majeur krisis ekonomi dan keadilan.

Isu Kedua = apakah masa pandemi Covid - 19 dapat dikategorikan force majeur?” 
 

Selanjutnya, permasalahan kedua yang dapat ditarik adalah: “Apakah kondisi pandemi Covid -

19 ini dapat dikategorikan sebagai force majeur sesuai Pasal 164 ayat (1) UUTK ?”

 

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada jurnal sebelumnya yang berjudul "Kiat-kiat

Debitur Untuk Melakukan Restrukturisasi Hutang Terhadap Krediturnya Pada Masa Pandemi

COVID – 19 : Bagian 1",  force majeur yang berarti 'sesuatu hal memaksa di luar kendali para

pihak sehingga mempengaruhi perjanjian', menurut kami telah terpenuhi pada kondisi

pandemi Covid - 19 karena pandemi tersebut memang tidak dapat terhindarkan dan telah

berdampak langsung terhadap roda perekonomian RI, bahkan Presiden RI telah

mengeluarkan  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-

Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai Bencana Nasional. Sekalipun

masih menjadi pro dan kontra, pada praktiknya pendapat di atas  telah dibenarkan oleh

sejumlah Yurisprudensi, antara lain sebagai berikut:

 

 

Kesimpulannya, kondisi pandemi Covid -19 ini telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam Pasal 164 ayat (1) UUTK sehingga dengan alasan demikian, perusahaan dapat

melakukan PHK kepada karyawannya dengan tetap memperhatikan kompensasi kepada

karyawan sebagaimana diatur pada ketentuan tersebut.

 

 

Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi

Junior Partner
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