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Anita, 2022. Peranan Dinas Tenaga Kerja Pada Kasus PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar 

(Dibimbing oleh Bapak Abdul Kadir Adys, SH., MM dan Bapak Dr. Abdi, M.Pd) 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to find out the Role of the Department of Labor in the 

Case of Layoffs (Termination of Employment) due to the Covid-19 Pandemic in 

Makassar City. This study used a qualitative method with a descriptive research 

type. The results of the research included: (1) Regulators, policy efforts in which 

the government's role in general created conducive conditions, including carrying 

out supervisory and coaching policies in companies and avoiding conflicts between 

companies and employees. (2) Dynamics, the efforts were made  by forming a 

Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartite), which was a forum for 

communication and conducted several deliberations and also provided several 

considerations, especially for employees who had been laid off. (3) The facilitator, 

the role of the manpower office was to present a mediator  in finding and resolving 

problems, assisting several parties in making decisions, and reaching agreement 

on the results of the meeting. 

 

Keywords: The Role of the Office of Manpower, Layoffs, Pandemic 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peranan Dinas Tenaga Kerja 

Pada Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota 

Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Hasil penelitian meliputi : (1) Regulator, upaya kebijakan 

yang dimana peran pemerintah secara umum menciptakan kondisi yang kondusif, 

diantaranya yaitu melakukan kebijakan pengawasan dan pembinaan pada 

perusahaan serta menghindari konflik antara perusahaan dan karyawan. (2) 

Dinamisator, upaya yang dilakukan yaitu dengan membentuk LKS Tripartit 

(Lembaga Kerjasama Tripartit), yang merupakan sebuah forum komunikasi dan 

melakukan beberapa musyawarah serta memberikan beberapa pertimbangan, 

khususnya pada karyawan yang terkena PHK. (3) Fasilitator, peran dinas tenaga 

kerja yaitu menghadirkan mediator untuk melakukan mediasi sebagai penengah 

dalam menemukan dan menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam 

mengambil keputusan, serta mencapai kesepakan dalam hasil pertemuan. 

 

Kata kunci: Peranan Dinas Tenaga Kerja, PHK, Pandemi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang terbatas kita hidup dimuka bumi memerlukan 

beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa 

yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah pada dasarnya adalah 

kebutuhan isidentil, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kebutuhan 

isidentil ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan 

hidup.Kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup 

dengan layak adalah sandang, papan dan pangan setidaknya bila ketiga unsur 

tersebut dapat terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera.Selain ketiga unsur 

pokok kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan hidup manusia sangatlah bervariasi, 

sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli 

seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang 

ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam 

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja 

baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Makna 

bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama umat 

manusia,yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya.yang dimaksud bila seseorang ingin mempertahankan kelangsungan 
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hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, maka hal demikian merupakan 

sesuatu hal yang mustahil. 

Pada saat ini dunia masih sedang diselimuti wabah penyakit atau virus yang 

mematikan, virus yang sudah melumpuhkan semua daerah, kota, wilayah dan 

negara-negara diseluruh belahan dunia. Penyebaran virus ini tidak memandang bulu 

ataupun kasta, baik dari kalangan elite, buruh, publik figur dan segala macam 

lapisan masyarakat. Banyak negara yang telah tesebar wabah virus corona atau 

yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019.Coronavirus disease 2019 (Covid-

19), kasusnya dimulai di pneumonia atau radang paru-paru misterius pada sekitar 

akhir tahun 2019. Kasus mengenai wabah penyakit virus corona (Covid-19) ini 

diduga awal mulanya berkaitan dengan adanya pasar hewan huana di Wuhan yang 

menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi 

yakni seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus. Wabah penyakit virus corona 

(Covid-19) infeksi pneumonia misterius ini memang sudah banyak ditemukan di 

pasar hewan tersebut. 

Berawal dari kasus lokal tersebut, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia 

dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau 

transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali 

terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh 

tentang virus ini.Analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan 

hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di 

negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang 
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sebaliknya.Virusini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia 

lanjut namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terkena wabah virus corona 

(Covid19), awal mula terjangkitnya virus corona tersebut di negara Indonesia 

sekitar awal tahun 2020, dimulai dari 2 orang perempuan yang positif virus corona 

berusia sekitar 60th dan 30th, sampai hari ini korban yang terjangkit virus corona 

di negara Indonesia semakin bertambah.Hingga pada bulan Mei 2020 data Gugus 

Tugas menunjukkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 

11.587 Pasien. Pada awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar 

hewan dan pasar seafood di kota Wuhan. Koresponden kesehatan dan sains BBC, 

Michelle Roberts and James Gallager mengatakan dipasar grosir hewan dan 

makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan 

dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan 

kemanusia, dan kemudian dari manusia ke manusia 

Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas 

medis pun terkena infeksi virus corona dan pada akhirnya dikonfirmasi bahwa 

transmisi pheumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampel isolat dari 

pasien yang diteliti menunjukan adanya infeksi corona virus berjenis 

betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel Coronavirus 

(2019-nCov) dan pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization 

memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-

2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 

(COVID-19). Secara global, kasus positif corona mencapai 2.601.774 kasus dengan 
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angka kematian akibat penyakit Covid-19mencapai 183.803 jiwa, sementara pasien 

pasien Covid-19yang berhasil sembuh kini tercatat sebanyak 674.413 orang. 

Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020, sendiri total kasus 

positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Semakin meningkatnya jumlah pasien 

yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah 

Indonesia mengeluaran berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus 

Covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing 

atau masyarakat menyebutnya dengan dirumahaja. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu 

menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak 

melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selain itu pemerintah menerbitkan 

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona 

semakin menyebar, sementara itu menurut Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, 

PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan 

tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga 

terinfeksi Covid-19. Banyak sekolah dan Universitas yang diliburkan oleh  

pemerintah  dengan  memberlakukan  belajar dan  bekerja  didalam  rumah, 

membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan 

kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus 

terkait aspek pertahanan keamanan, dengan adanya pendemi penyakit Covid-19 ini 

mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan 

sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran 
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penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ektrim 

untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian 

akibat covid-19. Menurut pemantauan ILO (International Labour Organization) 

karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial. Saat ini sudah berdampak 

pada hampir 2,7 milliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja 

dunia. Dalam situasi saat ini, usaha diberbagai sektor ekonomi sedang menghadapi 

krisis ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di 

antara perusahaan kecil, sementara jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan 

pendapatan serta mengalami PHK. 

Berdasarkan Pasal 3 Undang– Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga 

kerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam masalah seperti ini masih banyak 

kendala dalam bekerja yaitu seperti PHK atau Pemutusan Hubungan 

Kerja.Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang 

kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan 

kesempatan kerja.Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta 

meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka 

permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena 

menyangkut masalah kehidupan manusia.Dampak dari Covid-19 tersebut tak hanya 

berdampak kepada kesehatan, tetapi juga perekonomian.Dimana, virus tersebut 

"membunuh" pelan-pelan perekonomian suatu negara. Hal ini terlihat dari data 

kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia yang mencatat sebanyak 1,5 juta pekerja 

telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana 
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penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan ekonomi di beberapa sektor 

ekonomi. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuaziah mengatakan, terkait upaya 

menghindarkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut, pihaknya telah 

melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai 

sektor usaha. Selain itu, dirinya juga secara intens melakukan dialog dengan 

beberapa Serikat Pekerja (SP) terkait hal ini. Langkah selanjutnya yakni melakukan 

kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi 

dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah, diantaranya dengan 

memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh 

(teleconference) berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang 

merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). 

Dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, terhitung sejak 

tanggal 5 April 2020 lalu, jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 1.262 pekerja di Makassar yang di 

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun dirumahkan, akibat dampak dari 

terbatasnya aktivitas perekonomian sejak merebaknya kasus Covid-19. (Disnaker 

Kota Makassar, 2020), Ribuan pekerja yang diputuskan kontrak kerja ini, bekerja 

di lebih dari 400 perusahaan yang berdomisili di Kota Makassar.Perusahaan yang 

paling banyak menyumbang angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yaitu sektor 

perdagangan besar hingga mikro. Seperti rumah makan, tempat hiburan, mal dan 

perhotelan. Untuk sektor jasa juga berdampak besar, seperti ojek dan buruh harian. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 
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tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Peranan Dinas Tenaga 

Kerja Pada Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 

di Kota Makassar”. 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membentuk rumusan 

masalah yaitu: 

“Bagaimana Peranan Dinas Tenga Kerja Pada Kasus PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar ?” 

C.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan 

penelitian yaitu : 

“Untuk mengetahui Peranan Dinas Tenga Kerja Pada Kasus PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar” 

D.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan yang 

diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah. 

Serta menjadi pertanggung jawaban secara individu sebagai syarat untuk 

menyelesaiakan tugas akhir di Prodi Administrasi Negara di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan 

yang diteliti, Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan 

masyarakat terutama untuk memberikan wawasan strategi kepada disnaker dalam 

hal mencarikan solusi bagi para masyarakat yang terkena PHK di Kota Makassar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk 

masukan atau saran yang baik untuk Disnaker dan semua kalangan yang peduli 

terhadap para pegawai dan karyawan yang terkena PHK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. (Bachiller, 2008) dengan judul penelitian “Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan 

Kerja”. Hasil penelitiannya Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan 

kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada 

Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001. Mekanisme pengawasan 

dalam melakukan upaya kebijakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan. Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah cukup efektif menekan angka 

kecelakaan kerja di perusahaan, dimana angka kecelakaan kerja di Kabupaten 

Bantul hanya sebesar 0.5%. 

2. (Laia, 2019) dengan judul penelitian “Peranan mediator dalam proses 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial (studi kasusu PHK di Disnaker 

Provinsi Sumatera Utara)” dalam penelitiannya Banyak masalah 

pekerja/buruh yang pada akhirnya tidak mempunyai pekerjaan karena terjadi 

hubungan yang tidak baik antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Oleh 
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karena itu dalam menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial, 

dibutuhkan peranan mediator sebagai pembina dalam penyelesaian dan 

pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui bagaimanakah peranan mediator dalam proses 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya di Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan Peranan mediator dalam proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sudah 

efektif dan dijalankan sesuai dengan peraturan Undang- Undang RI Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 

2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peranan 

mediator dapat dilihat dari pelaksanaan mediasi dan tugas-tugas mediator 

Sebagai Pembina, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial diluar pengadilan. Jadi sesuai Penelitian bahwa mediator telah 

melaksanakan perannya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

3. (Simbolon et al., 2021) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Tentang PHKdi 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara)” dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa di era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan 

industrial semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan mekanisme 



 

 

11 

 

  

 

dan institusi penyelesaian sengketa hubungan industrial yang cepat, tepat, 

adil, murah, sehingga dapat diselesaikan dengan menegakan wibawa hukum, 

kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normative, mengumpulkan peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselihan 

hubungan industrial dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Adapun hasil 

pembahasan adalah PHK bisa terjadi karena perusahaan melakukan 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan 

Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak 

bersedia menerima pekerja atau buruh. Alasan lainnya adalah perusahaan 

melakukan efisiensi, perusahaan tutup karena kerugian terus menerus selama 

dua tahun, perusahaan tutup karena keadaan memaksa, dan lainnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas menggambarkan bahwa perbedaan 

dari penelitian sekarang yaitu menekankan bahwa pekerja buruh atau karyawan 

mengambil keputusan haknya pada perusahaan serta memerlukan peran pemerintah 

dalam menyelesaikan masalah perselisihan kasus karyawan PHK dalam 

menyelesaikan hubungan Industrial. 

Pentingnya penelitian ini yaitu menemukan beberapa fakta yang terjadi dalam 

kasus PHK Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Kota Makassar pada saat 

Covid-19 yang mengalami peningkatan kasus PHK pada masanya yang 

mengharuskan beberapa karyawan mengalami kesulitan dalam menemukan 

pekerjaan yang layak serta ekonomi yang menurun. 
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B. Teori dan Konsep 

1.  Konsep Peran Pemerintah 

Peran merupakan sesuatu yang dimiliki atau memiliki kepemimpinan, 

terutama ketika sesuatu atau peristiwa terjadi. Menurut Soekanto (2012) 

dalam(Halawa et al., 2021)Konsep peran dimaknai sebagai aspek dinamis dari 

status, apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia harus memenuhi suatu peran. Perbedaan antara status dan 

fungsi terletak pada pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

bergantung pada orang lain dan sebaliknya. Peran merupakan urutan perilaku yang 

teratur yang disebabkan oleh posisi tertentu atau posisi yang mudah diidentifikasi. 

Kepribadian seseorang juga dapat berdampak besar pada cara memainkan peran. 

Peran tersebut muncul karena masyarakat memahami bahwa mereka tidak bekerja 

sendiri. 

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) dalam (Putri, 2019)Peranan diartikan 

sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. 

peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, 

peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup 

berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya 

interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling 

ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. 
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Menurut Soekanto (2002) dalam (Zuhaqiqi, 2020), peran mencakup tiga hal, 

yaitu:  

a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; 

b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi;  

c) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

Menurut Suhardono dalam (Auriza et al., 2021) bahwa peran menurut ilmu 

sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi 

dalam struktur sosial tertentu dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat 

memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. 

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) 

dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:  

a) Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan 

ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak 

tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang 

paling tradisional. 

b) Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah 

merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam 
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masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare 

State atau negara kesejahteraan.  

c) Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan 

pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur 

atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. 

Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong 

pembaharuan/pembangunan. 

Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan 

pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang 

menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses 

perkembangan kegiatan masayarakat (jika lebih positif merupakan proses 

pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:  

a) Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri 

kegiatan-kegiatan tertentu. 

b) Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk 

kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh 

badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam 

berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk 

menjadi action ladern. 

c) Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan 

pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa 

tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”  
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d) Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan 

nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut 

menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program 

keluarga berencana.  

e) Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involement 

yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan 

kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan 

ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih 

menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation). 

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian 

dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada 

umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi 

perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan 

hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran 

pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga 

perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan 

menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010 :21). 

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam 

mencapai tujuanya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan 

interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Pendapat para ahli di atas 

dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah 

dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini 

sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses 
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pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak 

diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan 

sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut: 

a) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap 

pilihan berisi janji.  

b) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai 

dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil 

service. 

c) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, 

maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya. 

d) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol 

sosial terhadap produk yang diterimanya.  

e) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung 

jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab. 

f) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen 

(masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah) 

Menurut Arif (2012) dalam (Raintung, 2021)Peran Pemerintah dalam 

pemberdayakan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu : 

a) Peran Pemerintah sebagai Regulator  

Peran sebagai regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan tentang kasusu pemutusan kerja (Menerbitkan 

peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pemutusan 

hubungan kerja). Sebagai regulator pemerintah dinas tenaga kerja membuat aturan 
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dan program-program tentang pemutusan hubungan kerja, memberikan acuan dasar 

yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh setiap karyawan sebagai instrument 

yang mengatur kasus Pemutusan Pemutusan Kerja (PHK). 

b) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator  

Dalam pelaksanaan peran yaitu sebagai dinamisator pemerintah dinas tenaga 

kerja memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan serta pengarahan. 

Pemerintah dituntut dapat mengatasi kendala yang dirasakan karyawan dan mampu 

memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada 

dalam setiap karyawan serta memperhatihan setiap keluhan dari karyawan yang 

merasakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

c) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui 

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan kepada karyawan. Peran 

pemerintah sebagai fasilitator memberikan fasilitas bukan hanya berfokus pada 

pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada, selain itu 

pemerintah juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus 

menerus kepada karyawan. 

d) Peran Pemerintah sebagai Katalisator 

Pemerintah sebagai katalisator pemerintah desa berposisi sebagai agen yang 

mempercepat pengembangan karyawan. Dalam rangka mengoptimalkan peran 

dinas tenaga kerja sebagai katalisator pemerintah juga perlu mendorong partisipasi 

pihak lain yang kompeten untuk berperan dalam kasus pemutusan hubungan kerja 
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(PHK). Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama 

antara pemerintah dan perusahaan. 

2. Konsep PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)  

Menurut (Anwar, 2020) Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu 

keputusan yang tak hanya merugikan para pekerja melainkan juga untuk 

perusahaan. Selain daripada itu, Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja 

seharusnya menjadi langkah terakhir yang dapat ditempuh. Begitu juga dengan 

Potong Gaji, merupakan suatu keputusan yang dianggap melanggar hak dari pekerja 

sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Disisi 

lain, perusahaan juga perlu menjaga agar usahanya tetap dapat hidup di te ngah 

kondisi pandemic covid-19 ini. Mereka dituntut harus meme nuhi tanggung jawab 

terhadap orang banyak, di samping juga harus memenuhi tanggung jawab kepada 

para pekerja dan stakeholder. Pada dasarnya, pengaturan tentang ketenagakerjaan 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Didalamnya diatur 

mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh secara umum, termasuk perlindungan 

terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan 

terhadap waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, juga perlindungan dalam 

hal pengupahan dan dalam hal kesejahteraan 

Menurut  Lalu  Husni (2010) dalam (Achiel et al., 2020) PHK  merupakan  

masa  dimana  buruh  atau  karyawan  yang bekerja  pada  sebuah  instansi  mauapun  

perusahaan  kehilangan  mata  pencahariannya  yang disebabkan  oleh  suatu  hal.  

Keputusan PHK sebenarya memiliki dampak positif  dan  negative  bagi  
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perusahaan  yang  melakukannya.  Asyhadie (2019) dalam (Halawa et al., 2021) 

Ketenagakerjaan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pasal 1 ayat 

2 Undang-Undang No 13 tahun 2013 mengatur bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi 

yang memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat. Orang-orang 

yang bekerja di pegawai negeri atau instansi pemerintah, serta mereka yang bekerja 

di sektor swasta. Pekerja di sektor pemerintah dilindungi atau diawasi oleh Undang-

Undang perburuhan, sementara pekerja di sektor swasta secara tradisional diawasi 

oleh apa yang disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

3. Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja antara 

karyawan dengan instansi, artinya karyawan sudah tidak lagi berkerja setelah 

keluarnya surat pemutusan kerja dan tidak diperkerjakan lagi sebagai karyawan. 

Menurut Sedarmayanti (2017) pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu 

kondisi tidak berkerjanya karyawan pada suatu instansi karena adanya pemutusan 

kerja antara karyawan dengan instansi atau masa kontraknya habis.Menurut 

Kuncoro (2016) pemutusan hubungan kerja diartikan sebagai adanya 

pemberhentian hubungan kerja secara permanen antara instansi dengan 

karyawan.Perpindahaan karyawan dari instansi satu ke instansi lainya atau 

diberhentikan karyawan dari instansi yang mengupayakan dengan berbagai alasan. 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai/buruh dan 
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pengusaha. Alasan pemutusan hubungan kerja bisa terjadi dari berbagai faktor baik 

dari instansi dan dari diri sendiri. Alasan pemutusan hubungan kerja dari diri sendiri 

yaitu adanya: 

a) Permintaan pengunduran diri adanya pengajuan yang diberikan langsung oleh 

karyawan secara pribadi, dengan alasanan untuk mencari instansi yang lebih 

baik dan lebih menguntungkan 

b) Alasan memasuki usia pensiun, karyawan akan berhenti bekerja sesuai dngan 

kebijakan usia yang telah ditetapkan instans 

c) Diberhentikan karena lalai, adanya karyawan yang berbuat kecurangan seperti 

penipuan dan pencurian 

d) Kesehatan yang kurang baik 

e) Untuk melanjutkan pendidikan 

f) Ingin berwiraswasta. 

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi dimana karyawan 

diberhentikan atau tidak berkerja lagi dari instansi karena hubungan kerja antara 

karyawan dan instansi terputus, atau masa kontrakya tidak diperpanjang lagi. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 162 

ayat 1, menyatakan pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri 

memperoleh uang penggantian hak. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 yaitu: 

a) Cuti yang belum diambil atau belum gugur; 

b) Biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarga ketempat dimana dia 

diterima bekerja; 
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c) Penggantian perumahan dan pengobatan/perawatan minimal 15% dari 

pesangon. 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

perjanjian kerja dapat berakhir pada saat: 

a) Pekerja telah tutup usia; 

b) Batas waktu perjanjian kerja telah berakhir; 

c) Kekuatan hukum tetap yang bersumber dari putusan pengadilan atau adanya 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

d) Peristiwa tertentu yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan putusnya 

hubungan kerja. 

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi ketika perjajian kerja telah berakhir. 

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian 

kerjanya sebelum batas waktu selesai, maka hubungan kerja yang dimiliki juga 

berakhir. Pihak yang mengakhiri hubungan tersebut secara sepihak, hukumnya 

wajib membayar kerugian kepada pihak lain sebanyak uang pekerja yang dapat 

mereka dapatkan hingga batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 

PHK adalah penghentian hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan 

tertentu yang membuat terhentinnya hak dan kewajiban antara para pekerja dengan 

pengusaha. Hal tersebut dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh 

perusahaan, habisnya kontrak kerja, dan lain-lain. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perjanjian kerja dapat berakhir pada saat:  

a) pekerja telah tutup usia; 
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b) batas waktu perjanjian kerja telah berakhir; 

c) kekuatan hukum tetap yang bersumber dari putusan pengadilan atau adanya 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan  

d) peristiwa tertentu yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan putusnya 

hubungan kerja. 

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi ketika perjajian kerja telah berakhir. 

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian 

kerjanya sebelum batas waktu selesai, maka hubungan kerja yang dimiliki juga 

berakhir. Pihak yang mengakhiri hubungan tersebut secara sepihak, hukumnya 

wajib membayar kerugian kepada pihak lain sebanyak uang pekerja yang dapat 

mereka dapatkan hingga batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 

Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja karena 

pekerja telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian kerja. 

Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan oleh perusahaan setelah pekerja diberikan 

surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan. Sanksi yang diberikan 

kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Alasan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menjelaskan 

ada beberapa keadaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

Berikut ini adalah peristiwa yang dijadikan alasan pengusaha melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya: 
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a) Pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja 

b) Bersamaperusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan akan berakibat 

pemutusan hubungan kerja kepada pekerja, apabila dari pihak pekerja tidak 

bersedia melanjutkan hubungan kerja; 

c) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja ketika 

perusahaan tutup karena kerugian yang dialami oleh perusahaan secara 

berkelanjutan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; 

d) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi ketika perusahaan perusahan yang 

tidak mampu membayar kewajibannya kepada pekerja (perusahaan pailit) 

sehingga pihak perusahaan memutus hubungan kerja dengan pekerja karena 

ketidakmaampuan tersebut;  

e) Pekerja mangkir adalah pekerja yang tidak masuk selama 5 (lima) hari berurut-

turut tanpa adanya keterangan yang tertulis sehingga keadaan tersebut 

dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja oleh pekerja sendiri atau 

mengundurkan diri; dan  

f) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan 

pekerja telah melakukan kesalahan berat. 

Pemutusan hubungan kerja secara teoritis dibagi menjadi 4 (empat) macam 

yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, pemutusan hubungan kerja oleh 

pekerja, pemutusan hubungan kerja demi hukum, dan pemutusan hubungan kerja 

oleh pengadilan. 
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Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja ketika telah terjadinya pelanggaran 

yang dilakukan oleh pekerja, seperti: 

a) pekerja melakukan kejahatan seperti pencurian dan penggelapan barang 

dan/atau uang milik perusahaan;  

b) pekerja memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada 

sehingga dapat merugikan perusahaan; 

c) pekerja melakukan perjudian, tindak asusila, memakai dan/atau mengedarkan 

narkoba dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;  

d) pekerja mengancam, menyerang dan menganiaya teman kerja atau pengusaha 

di lingkungan kerja;  

e) pekerja melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan seperti 

membocorkan rahasia perusahaan dan merusak barang milik perusahaan; dan  

f) pekerja melakukan tindak pidana di lingkungan perusahaan yang diancam 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja harus didukung dengan adanya 

bukti, (Zaeni 2007)  seperti: 

a) kesalahan yang dilakukan oleh pekerja telah tertangkap tangan; 

b) pekerja mengakui atas tindak kejahatan apa yang telah dilakukan; dan 

c) laporan yang dibuat oleh pihak yang berwenang mengenai tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh pekerja dan didukung dengan adanya 2 (dua) orang saksi. 

Pasal 160 ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana yang 

dilakukan oleh pekerja akhirnya dinyatakan tidak bersalah selama 6 (enam) bulan 
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sejak ditahan, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. 

Sementara itu, pekerja yang terbukti atas tindak pidana sebelum 6 (enam) bulan 

sejak dirinya ditahan, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan pemberian uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dalam 

hal ini, pekerja belum dianggap terbukti bersalah apabila putusan pengadilan pidana 

belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha harus mendapatkan penetapan terlebih 

dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu, 

pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha tidak bisa dilakukan sesuai dengan 

kehendak individu. Pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan dasar dan 

alasan yang kuat. 

5. Macam-Macam Bentuk PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam empat macam, yaitu 

PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja/buruh, dan PHK oleh 

pengusaha.PHK yang terakhir ini tampaknya lebih dominan diatur dalam ketentuan 

ketenagakerjaan. Hal ini karena PHK oleh pengusaha sering tidak dapat diterima 

oleh pekerja/buruh sehingga menimbulkan permasalahan. Disamping perlunya 

perlindungan bagi pekerja/buruh dari kemungkinan tindakan pengusaha yang 

sewenang – wenang. 

Pemutusan hubungan kerja demi hukum ialah PHK yang terjadi dengan 

sendirinya secara hukum. Pasal 1603 KUH Perdata menyebutkan bahwa : 
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“Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang di tetapkan 

dalam perjanjian dan dalam peraturan undang – undang atau jika semuanya itu tidak 

ada, menurut kebiasaan.” Berdasarkan ketentuan pasal 154 Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 penyebab PHK demi hukum adalah : 

Berdasarkan ketentuan pasal 154 undang-undang nomor 13 tahun 2003 

penyebab PHK demi hukum adalah:  

a) Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja bilamana telah 

dipersiapkan secara tertulis sebelumnya.  

b) Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu ( 

PKWT) untuk pertama kali; 

c) Pekerja atau buruh telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau 

peraturan perundang-undangan; dan 

d) Pekerja atau buruh meninggal dunia. 

Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu tidak hanya karena berdasarkan 

waktu yang telah disepakati tetapi juga karena telah selesainya pekerjaan yang 

diperjanjikan. Mengenai meninggalnya pekerja atau buruh statusnya tidak sama 

dengan meninggalnya pengusaha titik Apabila pekerja atau buruh meninggal dunia, 

akibat PHK demi hukum. namun tidak demikian halnya jika pengusaha yang 

meninggal dunia. jadi hubungan kerja tidak dapat berakhir karena alasan pengusaha 

meninggal dunia sia dalam pasal 61 ayat 2 undang-undang nomor 13 tahun 2003 

demikian juga terhadap pengalihan hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, 

warisan, atau penghibahan. Apabila terjadi Pengalihan perusahaan, segala hak 
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pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan lain 

dalam perjanjian pengalihan dengan tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh 

dalam kurung pasal 61 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 2003. Jika pengusaha 

bermaksud melakukan PHK wajib mengajukan permohonan penetapan kepada 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan pasal 15 1 

dan 1 5 2 undang-undang nomor 13 tahun 2003. 

6. Ketentuan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Pengaturan terkait perjanjian kerja dalam KUHP disebut juga perjanjian 

buruh yang diatur pada Pasal 1601 huruf (d) sampai dengan Pasal 1601 huruf (i). 

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan terkait perjanjian kerja diatur 

pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 63. Dalam Pasal 56 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT). Yang dimaksud dengan PKWTT adalah pekerja yang memiliki kontrak 

kerja secara tetap, sementara yang dimaksud PKWT adalah pekerja yang memilki 

kontrak kerja tidak tetap, namun PKWT ini perjanjiannya dapat 

diperpanjang.PKWT pun dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perjanjian kerja 

langsung dengan perusahaan itu sendiri dan perjanjian kerja yang didapat dengan 

outsourcing atau melalui pihak ketiga.9 Perjanjian kerja ini dapat berhenti atau 

berakhir apabila telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Terdapat juga 

kemungkinan berhentinya atau berakhirnya perjanjian kerja apabila karena adanya 

keadaan memaksa atau force majeure. 
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Menurut Subekti dalam (Frivanty et al., 2020)force majeure atau keadaan 

memaksa adalah pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya 

apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga 

dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang 

timbul di luar dugaan tadi. Berdasarkan pendapat Subekti dalam (Frivanty et al., 

2020) tersebut, maka unsur yang dapat dikatakan sebagai force majeure adalah : 1) 

Adanya kejadian yang tidak terduga 2) Adanya halangan yang menyebabkan suatu 

perjanjian tidak dapat terlaksanakan 3) Ketidakmampuan untuk melakukan 

perjanjian tersebut bukan merupakan kesalahan debitur. 

7. Prosedur PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum pada saat masih menjalin 

hubungan kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja terjadi. Tahap pertama 

adalah pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, dan pemerintah berkewajiban untuk 

mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjamin keberlangsungan pekerja dalam mencari nafkah dan menghindarkan hal-

hal buruk yang bisa saja terjadi kepada pekerja. Tahap kedua, pengusaha dengan 

pekerja atau serikat pekerja melakukan perundingan guna memperjelas tujuan 

pemutusan hubungan kerja.Tahap ketiga adalah penetapan. Jika perundingan 

berhasil maka dibuatlah perjanjian bersama akan tetapi ketika perundingan gagal, 

pengusaha dapat mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

Pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum pada saat masih menjalin 

hubungan kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja terjadi. Tahap pertama 
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adalah pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, dan pemerintah berkewajiban untuk 

mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjamin keberlangsungan pekerja dalam mencari nafkah dan menghindarkan hal-

hal buruk yang bisa saja terjadi kepada pekerja. Tahap kedua, pengusaha dengan 

pekerja atau serikat pekerja melakukan perundingan guna memperjelas tujuan 

pemutusan hubungan kerja. Tahap ketiga adalah penetapan. Jika perundingan 

berhasil maka dibuatlah perjanjian bersama akan tetapi ketika perundingan gagal, 

pengusaha dapat mengajukan permohonan penetapan kepada lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja dilakukan dengan mengajukan 

permohonan pengunduran diri yang kepada lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. Pekerja melakukan pengunduran diri bukan tanpa suatu 

alasan, beberapa diantaranya disebabkan oleh pengusaha, seperti: 

1) pengusaha melakukan penganiayaan baik secara fisik ataupun verbal kepada 

pekerja; 

2) pengusaha membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk tidak menaati 

peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku;  

3) pengusaha tidak memenuhi pembayaran upah kepada pekerja lebih dari 3 (tiga) 

bulan;  

4) pengusaha tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja 

ataupun buruh;  

5) pengusaha memberikan perintah kepada pekerja untuk melaksanakan tugas di 

luar kewenangan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja; dan 
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6) pengusaha memberikan tugas yang beresiko kepada pekerja. 

Pengunduran diri dilakukan atas keinginan dari pekerja sendiri dengan tidak 

meminta penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Pekerja yang sudah mengundurkan diri berhak mendapatkan uang pengganti hak 

dan uang pisah. Hak tersebut hanya bisa didapatkan bagi pekerja yang proses 

pengunduran dirinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Menurut  Rizky dan  Sadida (2019) dalam (Achiel et al., 2020)  salah  satu  

dampak PHK  yang  akan  dialami  oleh  perusahaan  ialah  terjadinya  keguncangan  

secara  tiba tiba  yang mengakibatkan  mereka  harus  menjaga  kestabilan  tersebut  

bersama  dengan  tenaga  kerja  yang masih bertahan. Berbeda halnya dengan yang 

dialami oleh pegawai, PHK memiliki lebih banyak dampak negative setelah 

pemutusannya. Pegawai dapat mengalami gangguan psikologis yaitu stress yang 

dapat mendorongya  melakukan  tindakan  kriminal  merupakan  salah  satu dampak  

PHK bagi tenaga kerja Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2015). 

Menurut (Sonhaji, 2019) dalam (Riyanto & Ropidin, 2020)Pemutusan  

hubungan  kerja  merupakan awal  hilangnya  mata  pencaharian  bagi pekerja/buruh  

yang  juga  menyebabkan kehilangan  pekerjaan  dan  penghasilan.Dampak 

pemutusan kerja atau pemutusan   hubungan   kerjabagi   para pekerja  tentunya  

sangatmenjadi  beban bagi   ekonomi   keluarga   apalagi  disaat pandemi  covid19,  

yang  tentunya  sangat sulit    untuk    mendapatkan    pekerjaan. Karena hampir 

semua bisnis dan sektor perusahaan merasakan dampaknya. Terutama yang sangat 

terdampak adalah perusahaan yang bergerak dipariwisata, travell agen, dan  
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perhotelan,  ekonomi pada   saat   ini   tentunya   sangat   kurang stabil bagi pelaku 

bisnis dan perusahaan dan  perusahaan  berfikir  bagaimana  cara bertahan  dari  

dampak  covid19  ini dan terus bisa membayar hak dan kewajibanya kepada 

karyawan.  

Dampak pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri 

sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber 

daya manusia, merugikan perusaahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam 

hal rekruitmen dan seleksi, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. 

Solusi yang dilakukan instansi yaitu melakukan pembinaan pada karyawanan 

dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan karyawan dan 

diberikan berupa peringatan, serta penjelasan akan tindakan yang telah dilakukan. 

Dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri berdampak pada 

perekonomian karyawan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, 

harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Solusi yang dilakukan oleh diri 

sendiri yaitu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadinya 

pemutusan hubungan kerja, karyawan juga bisa memulai dengan berwirausaha dan 

membuat peluang pekerjaan. 

9. Peran Dinas Tenaga Kerja 

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Pokok 

Ketenagakerjaan Pasal 1 disebutkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Mulyadi (2003:57) Tenaga 

Kerja adalah penduduk dalam usia kerja ( berusia 15-64) atau jumlah seluruh 
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penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktifitas tersebut. Menurut Simanjuntak (2001:5) Tenaga kerja adalah sumber daya 

manusia 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. 

Badan Pusat Statisik membagi tenaga kerja (employed) yaitu :  

a) Tenaga Kerja Penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang mempunyai 

jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai 

dengan uraian tugas; 

b) Tenaga Kerja Tidak Penuh atau Setengah Pengangguran (Under Employed), 

adalah tenaga kerja dengan jam kerja 1 jam perminggu. 

10. Mitigasi PHK  

Adapun mutigasi dalam mengghindari PHK diantaranya: 

a) Lakukan dialog dua arah atau bipartit. 

Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan 

dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan 

akibat pandemi covid-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya 

mengharuskan kehadiran pekerja maka harus mengatur sistem kerja dengan 

mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.  

Selain itu, dialog bipartit juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi 

terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, 

dan pembagian kerja. Dialog ini menjadi pintu utama membangun pemahaman 
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bersama menghadapi dampak pandemi covid-19 baik bagi perusahaan maupun 

pekerja. 

b) Susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi covid-19 

Kebijakan ini harus merespons setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi 

covid-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan 

sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi 

umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa 

pemerintah daerah. Saat ini ada 9 wilayah yang telah mendapat persetujuan untuk 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti Jakarta lalu Bogor 

di Jawa Barat dan Tangerang Selatan di Banten. Pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan 

untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang 

bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, 

meliburkan/merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga perlu 

melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang 

memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. 

Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat 

menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan 

keterampilan seperti contohnya pemberian Kartu Pra Kerja bagi orang yang baru 

lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. 

c) Realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja 

untuk bertahan. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/080408865/9-daerah-di-indonesia-yang-terapkan-psbb-karena-virus-corona?page=1
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4973838/kartu-pra-kerja-resmi-dibuka-buruan-daftar
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Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti 

pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor 

usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar Rp 2 

triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang 

terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non formal. Insentif ini 

berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang 

disediakan pemerintah (listrik dan air). Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan 

dipantau agar tepat sasaran. 

d) Lakukan dialog tiga arah (tripartit) antara pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan 

pemerintah. 

Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam 

situasi yang sulit ini pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi 

dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah 

terjadinya PHK.  

Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang 

disepakati kedua pihak terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja, apabila PHK 

tidak terhindarkan. (Aminuddin, 2013) 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dengan 

tujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Tenaga Kerja Pada Kasus PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar 

https://investor.id/opinion/menata-insentif-dampak-pandemi-covid19
https://mediaindonesia.com/read/detail/301109-halau-dampak-covid-19-ke-umkm-pemerintah-terbitkan-8-kebijakan
https://mediaindonesia.com/read/detail/301109-halau-dampak-covid-19-ke-umkm-pemerintah-terbitkan-8-kebijakan
https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/token-listrik-gratis-bagi-masyarakat
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Menurut Soekanto (2012) dalam (Halawa et al., 2021) Konsep peran dimaknai 

sebagai aspek dinamis dari status, apabila seseorang memenuhi hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia harus memenuhi suatu peran.  

Peran merupakan urutan perilaku yang teratur yang disebabkan oleh posisi tertentu 

atau posisi yang mudah diidentifikasi. Kepribadian seseorang juga dapat 

berdampak besar pada cara memainkan peran. Peran tersebut muncul karena 

masyarakat memahami bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Menurut Arif (2012) 

dalam (Raintung, 2021) Peran Pemerintah dalam menangani kasusPemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 adalah sebagai Regulator, 

Dinamisator dan Fasilitator. 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian dari deksripsi teori dari kerangka pikir 

yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan data agar tidak terlalu luas 

dan bias. Maka adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah yang terdiri 

dari 3 indikator adalah sebagai berikut sebagai berikut:  

 

Peranan Dinas Tenaga Kerja pada kasus PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi 

Covid-19 di Kota Makassar 

 

Kebijakan Pemerintah terhadap angka  kasus 

PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Makassar 

1. Regulator  

2. Dinamisator  

3. Fasilitaor  
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1. Regulator 

2. Dinamisator 

3. Fasilitator 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas yang lokasi pemelitian di 

Dinas Tenaga kerja Kota Makassar dan Penelitian ini menggunakan tiga indikator 

sebagai berikut : 

1. Regulator 

Dinas Tenaga Kerja berperan dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas kerjanya, kebijakan ini sebagai dasar bagi aparatur pemerintah dalam 

menyikapi kasus PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Makassar. 

2. Dinamisator 

Pemerintah sebagai dinamisator dalam menangani konflik antara pekerja 

yang di PHK dan perusahaan yaitu dengan membentuk LKS Triparti (Lembaga 

Kerjasama Tripartit). artinya peran pemerintah membentuk sebuah forum 

komunikasi, yang didalamnya melakukan beberapa konsultasi dan musyawarah 

serta memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait 

penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah. 

3. Fasilitator 

Fasilitator peran dalam pemerintah yaitu menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan 

masyarakat serta mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam berbagai bidang 
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bantuan melalui pemberian bantuan sarana danprasarana kepada masyarakat 

setempat. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus PHK karyawan 

terhadap beberapa perusahaan yang terjadi di Kota Makassar sangat 

memperihatinkan sehingga menjadi acuan kepada peran pemerintah dalam 

menangani kasus tersebut misalnya melakukan beberapa mediasi/mediator 

terhadap kedua belah pihak serta hak-hak yang menjadi dasar bagi hak karyawan 

serta bantuan dan jaminan sosial yang keluarkan oleh pemerintah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak 

tanggal 30 Mei s/d 30 Juli 2022. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, 

khususnya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.Penentuan lokasi 

penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Alasan pengambilan lokasi 

tersebut yakni disnaker merupakan intansi pemerintah yang menaungi tentang 

penciptaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran di kota 

makassar. Dalam hal ini tentu kita ketahui makassar sebagai kota metropolitan akan 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khusus wilayah provinsi 

sulawesi selatan. sesuai yang menjadi problem berdasarkan kasus yang telah 

dipaparkan dilatar belakang.  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk mengetahui masalah-masalah 

sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran dan disusun 

dalam latar alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara faktual dan jelas terkait problem yang akan diteliti Penelitian ini ditujukan 

untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

terbatas pada pengumpulan data saja melainkan meliputi berbagai aspek analisis 

dan interpretasi dari data tersebut. Penelitian ini penulis mendeskripsikan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk mengumpulkan data yang 
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objektif dan relevan. Dan Tipe penelitian ini memakai tipe deskriptif yakni 

mencoba menjelaskan maupun mengungkapkan makna konsep yang didasari oeh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari kondisi 

seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami kasus tertentu. 

Mempelajari secara khusus remaja yang terjerat kasus narkotika. Dimana peneliti 

senantiasa mempelajari secara mendalam kasus yang ada berdasar kurun waktu 

yang cukup lama. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyampaikan 

informasi tentang situasi dan kondisi penelitian ini. Informan pada penelitian 

kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian atau informan dipilih dengan 

perencanaan untuk membantu penulis dalam memahami masalah dalam suatu 

proses penelitian yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Informan penelitian 

No INFORMAN Inisial  Jumlah 

1. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek  1 

2. Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 

 1 

3. Mediator HI  1 

4. Perusahaan  1 

5.  Orang yang di PHK  3 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli, yaitu jawaban atas wawancara dan observasi dari Dinas 

Ketenagakerjaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung namun melalui media perantara. Peneliti memperoleh data 

sekunder dari arsip data dan profil Dinas Ketenagakerjaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi/pengamatan langsung  

Observasi yaitu suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang sementara diteliti. 

Yaitu bagaimana kondisi Peranan Dinas Tenaga Kerja Pada Kasus PHK Akibat 

Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.Selanjutnya, peneliti memahami dan 

menganalisis berbagai gejala yang berkesinambungan dengan objek penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi langsung 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji 

dokumen yang ada baik berupa referensi, buku, jurnal ataupun peraturan dan pasal 

yang berkesinambungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang 

diperlukan serta cara mengumpulkan data, dimana dokumen yang dianggap 

mendukung dan sesuai dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan 

sebagainya.  

F. Teknik Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang 

dengan data sekunder. Data yang dibagi agar lebih mudah mendapatkan data yang 

diperlukan dengan data yang tidak diperlukan. Setelah dikelompokkan, data 

tersebut dapat di uraikan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami, setelah itu 

penulis menyimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok 

permasalahan penelitian. 

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah- 

langkah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan informasi dapat melalui wawancara, observasi langsung dan 

dokumentasi,  

2. Reduksi data  

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data 

kasar yang muncul dari suatu catatan lapangan. Langkah ini bertujuan memilih 

informasi mana yang singkron dan tidak dengan masalah penelitian. 
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3. Penyajian data 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam 

suatu pola hubungan, sehingga mudah dapat dimengerti. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam pola uraian naratif. 

4. Tahap akhir  

Tahap akhir ialah menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan 

verifikasi dan melakukan tinjauan ulang pada catatan dilapangan sehingga data 

yang teruji viliditasnya. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah 

penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni 

melalui:  

1. Triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang satu 

dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi lainnya yang 

terakit dengan objek penelitian.  

2. Triangulasi teknik yakni untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan 

tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan pemeriksaan 

data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

Misalnya hasil wawancara dicetak ataupun dibandingkan dengan hasil 

dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.  

3. Triangulasi waktu yakni mengecek semua hasil wawancara berulangkali 

dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data yang lebih akurat.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian 

Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 

119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah 

Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan 

Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar 

memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-

15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota 

Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-

rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. 

Kota Makassar adalah Kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, 

Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam 

Kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada 

ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan 

Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada 

saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. 

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 

kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan 

dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, 
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Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan 

Kecamatan Biringkanaya. 

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah: 

 Batas Utara: Kabupaten Maros 

 Batas Timur: Kabupaten Maros 

 Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

 Batas Barat: Selat Makassar 

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua 

bagianyaitu: 

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

b.  Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang 

Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah 

ke bagian Timur Kota.Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di 

Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini. 

Kota Makassar mempunyai 15 Kecamatan 153 Kelurahan dan memiliki luas 

wilayah 199,26 km² dan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan sebaran 

penduduk 8.348 jiwa/km². 
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Table 4.1  Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km²) dan Kelurahan 

Kota Makassar Sulawesi Selatan Tahun 2020 

 

Kecamatan Kelurahan 

Biringkanaya 

 

Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, 

Sudiang Raya, Untia 

 

Bontoala 

 

Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, 

Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, 

Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, 

Wajo Baru 

 

Makassar 

Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya 

Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, 

Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, 

Mardekaya, Mardekaya Selatan, Mardekaya Utara, 

Maricaya, Maricaya Baru 

 

Mamajang 

Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, 

Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, 

Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, 

Pa'batong, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke 

 

Manggala 

 

 

Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, 

Tamangapa 
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Mariso 

 

Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, 

Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, 

Tamarunang 

 

Panakukkang 

 

Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, 

Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, 

Tamamaung, Tello Baru 

 

Rappocini 

 

Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto Makkio, Bua 

Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, 

Mappala, Rappocini, Tidung 

 

Tallo 

Buloa, Bunga Eja Beru, Kalukuang, Kaluku Bodoa, 

La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, 

Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung 

Pandang Baru, Wala-Walaya 

 

Tamalanrea 

 

Bira, Kapasa, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea 

Indah, Tamalanrea Jaya 

 

Tamalate 

 

Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, 

Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng 

Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka 

 

Ujung 

Pandang 

 

Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, 

Maloku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, 

Sawerigading 
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Ujung Tanah 

Barrang Caddi, Barrang Lompo, Camba Berua, 

Cambaya, Gusung, Pattingaloang, Pattingaloang 

Baru, Pulau Kodingareng, Tabaringan, Tamalabba, 

Totaka, Ujung Tanah 

 

Wajo 

 

Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, 

Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang 

 

Sumber Data : BPS, Kota Makassar 2021 

2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma 

pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian 

besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk 

kewenangan dibidang ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar pelaksanaan secara struktural mengacu kepada 

kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi 

dengan kebijakan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta 

instansi/lembaga terkait lainnya. Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program 
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penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan 

program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan 

permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah. Sektor 

ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi 

nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan 

ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program 

pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan 

keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan 

peluang usaha baru bagi penduduk. 

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di mana 

Dinas Ketenagakerjaan masuk dalam kategori dinas tipe A dan dianggap sangat 

perlu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah. 

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas tersebut, 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga 

kerja; 

b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 
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c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga  kerja 

d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

1) Visi Misi Tenaga Kerja 

 Visi 

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang 

ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar melalui penyelenggaraan 

tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Dinas 

Tenaga Kerja Kota Makassar adalah “Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, 

Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua”. Upaya pencapaian visi 

tersebut diimplementasikan melalui 

 Misi 

a) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja dan 

penempatan tenaga kerja yang didukung oleh sistem pelatihan kerja, sehingga 

terwujud tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing. 

b) Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, 

bertanggungjawab dan berkelanjutan. 

c) Terwujudnya kepastian hukum dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan 

dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

2) Struktur Organisasi 

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, maka Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja;  

b Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;  

c Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat dan Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan 

Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

d Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK). 

e Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya 

f Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas. 

g Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) 

dinas 

h Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata 

laksana. 

i Melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 



 

 

51 

 

  

 

j Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;  

k Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan pendaftaran 

lembaga pelatihan kerja. 

l Melaksanakan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil  

m Melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja. 

n Melaksanakan pelayanan antar kerja 

o Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 

p Pengelolaan informasi pasar kerja 

q Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan. 

r Penerbitan perpanjangan IMT 

s Memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

mogok kerja dan penutupan perusahaan 

t Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan 

keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya. 

u Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota 

sesuai dengan bidang tugasnya;  

v Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya 

w Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan 

dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

x Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan. 
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y Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

z Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 

ketentun yang berlaku. 

B. Hasil Penelitian 

Dengan adanya Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk di 

Indonesia, dunia menghadapi masalah yang sangat penting.Karena dilema berbagai 

negara menghadapi Covid-19 bahkan pemerintah dan masyarakat umum 

merasakan kecemasan dan kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 

ekonomi mereka.Oleh karena itu, pemerintah Harus menerbitkan kebijakan yang 

ditetapkan dalam PP No 21 tahun 2020 untuk PSBB (pembatasan sosial yang 

signifikan) untuk memecahkan rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini 

mendorong beberapa perusahaan untuk mengambil langkah- langkah untuk 

mengurangi kerugian karena Covid-19. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan 

di Indonesia adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.
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Grafik Angka PHK Covid 19 Kota Makassar 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa data PKH semasa covid-

19 di Kota makassar paling banyak terjadi di sebuah perusahaan dan salah satu 

Data PHK Covid-19 Kota Makassar
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PT MANDALA PRIMA PERKASA
PT MEGA AUTO SENTRAL FINANCE
PT BANK BUKOPIN Tbk
PT OTO MULTIARTA FINANCE
PT RAHMAT DELAPAN PUTRA
CV RAHMAT
PT GEKHA KURNIA ABADI
PT SINAR MAS DISTRIBUSI NUSANTARA
PT AMANAH FINANCE MAKASSAR
PT SUMUT OTO FINANCE
BEST WESTERN PLUS MAKASSAR BEACH
PT GLOBAL MAKMUR TEKNINDO
PT REKREASINDO NUSANTARA
PT PRIMA USAHA ERA MANDIRI
HOTEL AMARIS PANAKKUKANG
GAMMARA HOTEL MAKASSAR
PT MEGA SURYA LESTARI
PT YUHANA FOUR DALLE
RM 17 PROVINSI
RESTORAN GOLDEN SUKI
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)
PT MIDI UTAMA INDONESIA
PT ALFA RETAIL INDONESIA
PT KRESNA REKSA FINANCE
GERAI UMKM
LOSARI BEACH HOTEL
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peusahaan dengan angka paling terbanyak adalah PT Mandala Prima Perkasa 

dengan angka sebanyak 49 orang yang di PHK.  

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja dan perusahaan. Peran Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang mediator 

yang bertugas untuk mengatasi perselisihan- perselisihan yang terjadi antara 

pekerja dengan pengusaha salah satunya dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena alasan perusahaan 

melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan 

perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau 

pengusaha tidak bersedia menerima pekerja.Dalam masa Covid-19 ini kebanyakan 

perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak 

diikuti dengan penutupan perusahaaan yang disebebakan Perusahaan mengalami 

kerugian. 

Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau 

tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan tersebut 

juga mengalami kerugian. Perusahaan tutup bisa disebabkan karena perusahaan 

tersebut mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun. 

Pengusaha juga dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 

pekerja karena alasan perusahan tersebut tutup yang disebabkan perusahaan 

mengalami kerugian. 

Adapun peran dinas tenaga kerja dalam kasus phk di kota Makassar 

diantaranya:  
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1. Sebagai Regulator 

Salah satu peran Dinas Tenaga Kerja yaitu sebagai Regulator, yang dimana 

Peran pemerintah secara umum merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas 

kerjanya, kebijakan ini merupakan dasar bagi aparatur pemerintah dalam menyikapi 

kasus PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Makassar. 

Kebijakan pemerintah bagi orang-orang untuk mengurangi aktivitas di luar 

rumah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini, telah menimbulkan 

dampak besar terhadap keberlangsungan penghidupan pekerja di Indonesia.  Dalam 

menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan 

telah mengambil sejumlah tindakan. Yakni, mengoptimalkan pelaksanaan Program 

Kartu Pra-Kerja (Pre-Employment Card) khususnya bagi pekerja yang terkena 

PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial; memberikan insentif 

pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak; 

mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Program BLK Tanggap 

Covid-19 dalam rangka memitigasi dampak pandemi. Selain itu, pemerintah juga 

telah melakukan masifikasi program pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja melalui padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak, calon pekerja 

migran, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan, dan pekerja UMKM; serta 

pendekatan-pendekatan penting lainnya. 

a. Melakukan kebijakan pengawasan dan pembinaan pada perusahaan 

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan- 

peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada 
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masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur dan menangani persoalan yang 

terjadi dari adanya pemutusan hubungan kerja. 

Peran perusahaan sangat penting dalam memperhatikan karyawannya yang 

mengalami Pemutusan hubungan kerja dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan 

yang krusial, jika tidak ditangani secara baik dan profesional. Dalam hal ini lah 

diperlukannya peran pihak ketiga sebagai penengah suatu konflik pemutusan 

hubungan kerja. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ariansyah, SP, M.Adm.SDA 

selaku Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja adapun 

kutipan wawancaranya yaitu: 

"Dalam kebijakan yang kita miliki yaitu sebagai regulator yang dimana 

kita juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan, kami 

melakukan Pengawasan yang dimana dituntut pandai dalam melihat 

situasi dan kondisi para pihak yang putus hubungan kerja. Walaupun 

para pihak terus memperkuat pembelaan atas tindakan yang 

diperbuatnya. Dalam situasi inilah pengawasan harus mampu 

merelevasikan permasalahan dengan ketentuan perundang- undangan 

yang berlaku terkait permasalahan PHK ataupun masalah lainnya". 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa peran dinas 

tenaga kerja dalam melakukan konfirmasi ulang ke perusahaan yaitu melakukan 

pengawasan kepada kedua belah pihak agar merelevasikan permasalahan yang ada.  

Diungkapkan pula oleh Bapak Erwin selaku kepala cabang disalah satu 

perusahaan Roti di Kota Makassar beliau mengatakan: 

"Semenjak Covid-19 perusahaan kita mengalami kerugian dan 

kitamengupayakan agar tidak ada pekerja yang di PHK dengan 

mengurangi jam kerja, mengurangi gaji akan tetapi dengan keadaan 

Covid-19 dan perusahaan mengalami kerugian yang besar, maka 

terjadilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)" 

 



57 

 

  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Pemutusan 

Hubungan Kerja yang di alami beberapa karyawan pihak pemerintah maupun 

perusahaan sangat menyayangkan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi di era Covid-

19 yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang di alami menurun.  

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ariansyah, SP, M.Adm.SDA 

selaku Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek adapun kutipan wawancaranya 

yaitu: 

"Dalam melakukan konfirmasi ulang kita memang perlu adanya 

pengawasan yang mereka lakukan yaitu dengan melakukan pembinaan 

kepada pekerja yang ter PHK maupun pengusaha. Diterapkannya bahwa 

fungsi pembinaan tersebut pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Makassar memberikan pembinaan langsung ke perusahaan atau melalui 

kegiatan perusahaan. Pelatihan yang mengarah ke tenaga kerja sangat 

jarang karena biasanya layanan tenaga kerja dalam pertanggung 

jawaban yang relatif kecil oleh ini mensyaratkan perusahaan untuk tidak 

memberikan otorisasi langsung pembinaan terhadap karyawannya. Oleh 

karena itu pelatihan hanya dilakukan ketika ada pelanggaran hak-hak 

tenaga kerja atau ketidakmampuan kebijakan undang- undang yang 

dilakukan oleh Perusahaan." 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pembinaan atau 

pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja yaitu pengawasan dilakukan agar 

perusahaan memberikan hak sepenuhnya kepada karyawan yang terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja.  

Hal ini di ungkapkan pula Bapak Ariansyah, SP, M.Adm.SDA selaku Kabid 

Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

"Menurut saya alasan efisiensi perusahaan yang mengalami kerugian 

pendapatan sehingga diadakan pengurangan pekerja. Bahkan ketika 

awal- awal masa pandemi covid 19 dengan diterapkannya kebijakan 

mengenai peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar 
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berdampak sangat signifikan terhadap perusahaan- perusahaan. Jadi 

bisa di katakan Covid-19 sangat berpengaruh tingkat penghasilan 

perusahaan dan ekonomi masyarakat." 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pihak 

perusahaan melakukan PHK sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan yang 

sangat reletif kecil sehingga Pemutusan Hubungan Kerja mengalami pendingkatan.  

b. Menghindari konflik antara perusahaan dan karyawan  

Dalam menangani konflik antara perusahaan dan karyawan yang diakibatkan 

dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pemerintah dalam hal ini Pemerintah 

dituntut mengeluarkan aturan ataupun kebijakan yang tujuannya untuk 

menghasilkan kesepakatan antara pihak pekerja dan perusahaan untuk menciptakan 

iklim yang kondusif. 

Peneliti melakukan wawancara Ibu Andi Sunrah, S.Sos selaku Kasi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

"Dalam penanganan Kasus yang menjerat PHK di masa Covid-19 

memang sangat menimbulkan beberapa faktor diantranya konflik antara 

pihak perusahaan dan pihak karyawan, kami sebagai Regulator atau 

perlindungan hak dari yang terkena PHK, kami melakukan Perundingan 

Tripartit menjadi langkah yang ditempuh Dinas untuk mempertemukan, 

melakukan negosiasi dan perundingan antara Serikat pekerja dan 

perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.Tripartit berperan 

sebagai forum komunikasi dan musyawarah antara pekerja, pemerintah 

dan perusahaan untuk membahas tuntutan-tuntutan pekerja yang 

diputus hubungan kerjanya." 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa penanganan 

kasus yang tertimpa pihak Karyawan akibat Covid-19 melakukan beberapa tahapan 

atau sosialisasi dalam hak-hak karyawan PHK yang terkena Covid-19.  
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Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator 

sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Seorang mediator dituntut untuk 

bersikap bijaksana (berwibawa), dapat dipercaya (tidak boleh berpihak) dan 

cekatan. Dalam tahap awal negoisasi, masing-masing pihak sering terlibat dalam 

adu argument yang bernada emosional. Keputusan yang disepakati dapat berbentuk 

nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat, dimana 

mereka jadi anggotanya, dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan 

tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang 

dengan nilai atau norma yang berlaku (Revy S.M. Korah: 2013, 37). 

2. Sebagai Dinamisator 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai dinamisator dalam 

menangani kqonflik antara pekeja yang di PHK dan perusahaan yaitu dengan 

membentuk LKS Triparti (Lembaga Kerjasama Tripartit). LKS Tripartit (Lembaga 

kerjasama Tripartit) yaitu sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait 

penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah. 

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 107 

ayat 3 yaitu keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja/buruh. 

Hal ini di ungkapkan pula Bapak Ariansyah, SP, M.Adm.SDA selaku Kabid 

Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

“Dinas Tenaga Kerja atau pihak pemerintah telah membentuk suatu tim 

yaitu LKS Tripartit (Lembaga kerjasama Tripartit) yaitu sebuah forum 
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komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan 

pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait 

penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan Unsur 

kerja Tripartit yaitu menampung, mengkaji, mengevaluasi dan 

merumuskan rancangan kebijakan dan memecahkan masalah 

ketenagakerjaan yang bersifat regional daerah dan sektoral sebagai 

saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, menggalang 

komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaikbaiknya dengan 

unsure tripartit, melakukan koordinasi dengan instansi atau dengan 

lembaga lainnya yang beranggotakan unsur tripartit.” 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa peran Dinas 

Tenaga Kerja membentuk suatu tim yaitu LKS Triparit sebuah forum Komunikasi 

dan melakukan beberapa musyawarah memberikan pertimbangan khususnya 

karyawan terkena PHK. 

Peneliti melakukan wawancara Ibu Andi Sunrah, S.Sos selaku Kasi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

“melakukan beberapa penyelesaian masalah PHK penyelesaian 

perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat ditempuh melalui, yang 

pertama melalui Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, lembaga mediasi, 

konsiliasi dan arbitrase. Sehingga dengan demikian penyelesaian setiap 

perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan cepat, tepat” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa penyelesaian 

masalah PHK membuat beberapa lembaga kerja sama atau (LKS) yang dimana 

tujuannya untuk memberikan solusi antara kedua belah pihak perusahaan yang 

terlibat dan karyawan yang PHK. 

Penyelesaian masalah PHK melalui pertemuan LKS Tripartit antara 

pemerintah pengusaha/organisasi dan serikat pekerja sebagai perwakilan dari 

pekerja yang artinya Tripartit sebagai perumus dalam memecahkan masalah. Dalam 
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Undang-Undang PPHI No.2 Tahun 2004 pasal 1 angka 10 disebutkan dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit dan 

perundingan Tripartit keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi 

kerja dengan pekerja/buruh. Perundingan Bipartit perundingan antara 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sedangkan perundingan Tripartit 

adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga. 

3. Sebagai Fasilitator  

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai 

kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah bergerak di 

bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan 

keterampilan, serta di bidang pendanaan atau bantuan melalui pemberian bantuan 

sarana danprasarana kepada masyarakat setempat.Dalam penyelesaiaan pemutusan 

hubungan kerja Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai fasilitator yaitu untuk 

menemukan dan menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam 

mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan dalam hasil pertemuan. 

 Melakukan mediator atau mediasi sebagai penengah Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) 

Mediasi dalam penyelesaian hubungan industrial adalah penyelesaian 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, 
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dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 

Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan 

pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersenglketa untuk 

menyelesaikan perselisihannya, penjelasan ini amat penting guna membedakan 

debgan bentuk bentuk alternative penyelesaian lainya seperti arbitrase, dan lainnya, 

mediator berada pada posisi tengah dan netral antara para poihak yang bersengketa 

dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil 

yang memuaskan para pihak yang bersengketa, Penjelasan kebahasaan ini masaih 

sangat umumsifatnya dan belum menggambarkan secara kongkrit esensi dan 

kegiatan mediasi secfara menyeluruh, Oleh karena itu, perlu dikemukakan 

pengertian mediasi secara terminology yang diungkapkan para ahli resolusi konflik. 

(Soematono, 2006.) 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ariansyah, SP, M.Adm.SDA 

selaku Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja adapun 

kutipan wawancaranya yaitu: 

"Dinas Tenaga Kerja dalam menangani Kasus PHK di masa pandemi, 

kami berperan sebagai fasilitator, yaitu untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam mengambil 

keputusan dan mencapai kesepakatan dalam hasil pertemuan. Dinas 

ketenagakerjaan dalam upaya menyelesaikan konflik antara pekerja dan 

perusahaan yaitu dengan cara mendatangkan seorang mediator, dalam 

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dikatakan bahwa mediator penyelesaian hak, 

penyelesaian kepentingan dan perselisihan hubungan kerja diselesaikan 

dengan musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator, mediator 

bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban anjuran tertulis 

kepada para pihak yang berselisih. Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi 

pekerja dengan mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan. 

Dinas sebagai pihak ketiga bekerja sebagai penengah antara perusahaan 
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dan karyawan untuk mempermudah penyelesaian perselisihan hak-hak 

kepentingan karyawan." 

 

 

Bersasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pihak 

pemerintah atau pihak Dinas Tenaga Kerja dengan mendatangkan mediasi atau 

mediator sesuai dengan peraturan per undang-undangan dalam menyelesaikan 

perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak karyawan. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kahar selaku Mediator HI 

adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“sebagai mediator yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan 

pembinaaan hubungan industrial, melakukan hubungan industrial, 

menyelesaikan hubungan perselisihan yang terjadi kedua belah pihak 

kami melakukan beberapa tahapan mediasi sebagai bentuk kebijakan 

pemerintah kepada kasus-kasus PHK yang terjadi di masa covid-19”  

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa mediator 

melakukan beberapa tahapan yang diakukan oleh kedua belah pihak yang 

mengalami perselisihan memberikan bentuk mediasi tentang konflik yang terjadi. 

Di ungkapkan kembali oleh Bapak Erwin selaku kepala cabang disalah satu 

perusahaan Roti di Kota Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“dalam PHK untuk karyawan memang kami melakukan hal tersebut 

karena beberapa alasan tartentu di masa covid yaitu dengan  kerugian 

perusahaan yang melonjak dan penjualan menurun kami juga 

mengupayakan yang terbaik untuk karyawan kami tetapi kami juga 

mengalami kerugian tertentu kami juga tidak ingin perusahaan tingkat 

pendapatannya menurun oleh karena itu adanya mediasi atau mediator 

yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengambil alih konflik 

yang terjadi dengan keadaan perusahaan.” 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan mengalami beberapa 
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alasan mulai dari anggaran dana yang kurang dan kerugian tiap bulan menurun serta 

sistem pendapatan yang tidak sesuai. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Rian Selaku Karyawan PHK 1 

adapun kutipan wawacaranya yaitu: 

“kami mengerti dengan keadaan perusahaan yang sistem pendapatannya 

berkurang selama covid tapi kami juga membutuhkan hak kami sebagai 

karyawan pekerjaan tambah susah di era sekarang kami memerlukan 

beberapa tanggung jawab sebagai perusahaan hak kami juga. Kami juga 

berharap besar kepada pihak pemerintah agar melakukan yang terbaik 

antara kami yang terkena PHK dan perusahaan  agar memberikan hak 

kami” 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa beberapa 

karyawan yang terkena kasus PHK di masa covid memberikan kontribusi hak 

karyawan kepada pihak perusahaan.  

Hal ini di ungkapkan pula oleh Ibu Andi Sunrah, S.Sos selaku Kasi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

“kami mengerti keadaan yang dimana karyawan yang terkena PHK 

tetapi kami mengupayakan agar konflik yang terjadi antara kedua belah 

pihak agar pihak perusahaan juga mengeluarkan kebijakan sesuai 

mediasi yang dilakukan memberikan sumbangsi dan kontribusi yang 

besar kepada karyawan yang PHK” 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kebijakan yang 

dilakukan pemerintah melalui mediasi menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi 

antara kedua belah pihak. 

Hal lain di ungkapkan pula Oleh Bapak Rian selaku Karyawan PHK 1 di salah 

satu Perusahaan adapun kutipan wawancaranya yaitu: 



65 

 

  

 

"Kalau saya sudah bekerja 2 tahun lebih tapi semenjak Covid-19 saya 

termasuk karyawan PHK saya mempunyai tanggungan keluarga 4 orang 

sedangkan saya tulang punggung keluarga menurut saya pihak 

perusahaan bisa mempertimbangkan hak kami juga di saat covid masuk 

di wilayah indonesia memang PHK perusahaan meningkat karena 

keterbatasan ekonomi dan anggaran dana juga masuk di perusahaan 

mengalami kerugian kami hanya bisa pasrah sebagai karyawan swasta." 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pandemi yang 

melanda di Indonesia Khususnya di Kota Makassar sangat memperihatinkan para 

pekerja swasta yang terkena PHK di masa Covid-19 bukan hanya menimbulkan 

kerugian besar pada perusahaan tetapi faktor ekonomi yang melanda keluarga pihak 

pekerja juga berdampak.  

Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dalam mengatasi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19 Mencoba untuk agar Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) tidak terjadi, karena Dinas Tenaga Kerja ingin menciptakan 

harmonisasi antara pekerja dengan perusahaan. 

Peneliti melakukan Wawancara bersama Bapak Kahar selaku Mediator HI 

adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam meciptakan harmonisasi terdapat langkah-langkah yaitu 

melakukan pembinaan kepada perusahaan seperti pembinaan agar 

perusahaan memenuhi sarana-sarana hubungan kerja sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sarana hubungan kerja seperti 

perjanjian kerja, membuat peraturan perusahaan, fasilitas kerja di 

perusahaan. Jika sarana hubungan kerja di penuhi oleh perusahaan maka 

akan tercipta harmonisasi antara pekerja dan perusahaan. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Dinas Tenaga 

Kerja Kota Makassar selalu melakukan upaya pemetaan kepada perusahaan dengan 
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cara mengunjungi perusahaan dan melakukan penilaian, apakah perusahaan itu 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. 

Pada tahap mediator pada Dinas Tenaga Kerja mengumpulkan informasi latar 

belakang permasalahan, isu-isu yang menonjol, karakter antara pekerja dan 

perusahaan. Pada tahap mediasi, mediator pada Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 

mediasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerantara yang professional, netral, 

dan tidak berpihak kepentingan salah satu pihak antara pekerja maupun perusahaan. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syamsudin selaku karyawan 

PHK 2 adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Sebelumnya saya tidak di PHK, hanya saja jam kerja saya yang 

biasanya senin hingga minggu, akan tetapi menjadi seminggu tiga kali, 

dengan keadaan Covid-19 yang terpaksa saya harus di PHK dengan jam 

kerja juga membatasi segala aktivitas di karenakan membuat para 

karyawan tidak merasakan haknya semasa Covid-19. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Pemberitahuan 

Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan 

disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan atau 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama empat belas hari kerja sebelum 

Pemutusan Hubungan Kerja. 

Hal ini di ungkapkan pula oleh Ibu Andi Sunrah, S.Sos selaku Kasi 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

 

“Peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19 Mencoba untuk agar Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) tidak menimbulkan konflik, karena Dinas 
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Tenaga Kerja ingin menciptakan harmonisasi antara pekerja dengan 

perusahaan.” 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Dinas Tenaga 

Kerja mengupayakan agar tidak terjadi PHK di perusahaan-perusahaan. Peran 

Dinas Tenaga Kerja sebagai mediasi penengah bagi masalah yang timbul terhaap 

kasus PHK yang melanda banyaknya karyawan yang berdampak. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Riswan selaku karyawan PHK 

3 adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“disayangkan sekali dengan keadaan Covid-19 di masanya saya 

sebelumnya di tetapkan sebagai karyawan tetap tetapi saya juga terkena 

dampak dari karyawan yang terkena PHK saya sangat membutuhkan 

sumbangsi atau kontribusi terhadap pemerintah dalam hal ini, kami 

memang mendapatkan beberapa tahapan mediasi yang dilakukan antara 

pihak perusahaan dan karyawan PHK tetapi kami belum menemukan 

jalan keluar dari hal ini” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa keadaan covid-

19 sangat memperihatingkan bagi karyawan yang terkena dampak PHK salah satu 

strategi atau peran pemerintah yaitu melakukan mediasi sebagai penengah antara 

kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada pihak perusahaan dan karyawan PHK 

yang berdampak. 

Pandemi Covid-19 di Kota Makassar memukul rata dampaknya pada hampir 

seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi.  Kebijakan pemerintah bagi 

orang-orang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dalam upaya mencegah 

penyebaran Covid-19 ini, telah menimbulkan dampak besar terhadap 

keberlangsungan penghidupan pekerja di Indonesia.  Menurut data Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, per 1 Mei, jumlah pekerja sektor formal yang telah 
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dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor 

formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. 

Untuk pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 

orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 

sebanyak 1.722.958 orang. Dalam hal itu, Lembaga Ilmu dan Pendidikan Indonesia 

(LIPI) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Indonesia (UI), melakukan survei mengenai dampak pandemi bagi pekerja. Dari 

survei dihasilkan bahwa berdasarkan jenis pekerjaannya, sebanyak 32 % korban 

PHK berasal dari tenaga usaha jasa; 22% tenaga profesional/teknisi; 15% tenaga 

tata usaha; 13% tenaga produksi operator alat angkutan dan pekerja kasar; 9% 

tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan 9% tenaga usaha penjualan. 

Dalam menghadapi pandemik Covid-19, pemerintah Dinas Tenaga Kerja di 

bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah tindakan. Yakni, 

mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja (Pre-Employment Card) 

khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan 

dukungan finansial; memberikan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan 

produktivitas bagi masyarakat terdampak; mengoptimalkan peran Balai Latihan 

Kerja (BLK) melalui Program BLK Tanggap Covid-19 dalam rangka memitigasi 

dampak pandemi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan masifikasi program 

pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan 

kewirausahaan bagi pekerja terdampak, calon pekerja migran, pekerja migran 

Indonesia yang dipulangkan, dan pekerja UMKM; serta pendekatan-pendekatan 

penting lainnya. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mulai  
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memberikan stimulus finansial bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, 

insentif pajak, termasuk restrukturisasi kredit serta pembiayaan bagi usaha mikro, 

kecil dan menengah. Dengan begitu, diharapkan para pekerja terdampak 

mendapatkan keringanan dari beban penghidupannya dalam menghadapi pandemi. 

C. Pembahasan 

Dengan adanya Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk di 

Indonesia, dunia menghadapi masalah yang sangat penting.Karena dilema berbagai 

negara menghadapi Covid-19 bahkan pemerintah dan masyarakat umum merasakan 

kecemasan dan kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan dan ekonomi 

mereka.Oleh karena itu, pemerintah Harus menerbitkan kebijakan yang ditetapkan 

dalam PP No 21 tahun 2020 untuk PSBB (pembatasan sosial yang signifikan) untuk 

memecahkan rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini mendorong beberapa 

perusahaan untuk mengambil langkah- langkah untuk mengurangi kerugian karena 

Covid-19. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah dengan 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan yang bekerja di 

perusahaan tersebut. 

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja dan perusahaan. Peran Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang mediator 

yang bertugas untuk mengatasi perselisihan- perselisihan yang terjadi antara 

pekerja dengan pengusaha salah satunya dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

1. Sebagai Regulator 
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Dari hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara yaitu peran Dinas 

Tenaga Kerja yaitu sebagai Regulator, yang dimana Peran pemerintah secara umum 

merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas kerjanya, kebijakan ini 

merupakan dasar bagi aparatur pemerintah dalam menyikapi kasus PHK akibat 

pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Dalam menghadapi pandemik Covid-19, 

pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah 

tindakan. Yakni, mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja (Pre-

Employment Card) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian 

pelatihan dan dukungan finansial; memberikan insentif pelatihan berbasis 

kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak; mengoptimalkan peran 

Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Program BLK Tanggap Covid-19 dalam rangka 

memitigasi dampak pandemi. 

2. Sebagai Dinamisator  

Dari hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara yaitu Upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah sebagai dinamisator dalam menangani kqonflik antara 

pekeja yang di PHK dan perusahaan yaitu dengan membentuk LKS Triparti 

(Lembaga Kerjasama Tripartit). LKS Tripartit (Lembaga kerjasama Tripartit) yaitu 

sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan 

pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan 

dan pemecahan masalah. 

3. Sebagai Fasilitator  

Dari hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara yaitu untuk 

menemukan dan menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam 
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mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan dalam hasil 

pertemuan. Diantaranya yaitu melakukan mediator atau mediasi sebagai 

penengah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) artinya pihak pemerintah atau pihak 

Dinas Tenaga Kerja dengan mendatangkan mediasi atau mediator sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak 

perusahaan dan pihak karyawan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Peranan Dinas Tenaga Kerja 

Pada Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Akibat Pandemi Covid-19 di Kota 

Makassar sebagai berikut: 

1. Sebagai Regulator yaitu upaya kebijakan yang dimana Peran pemerintah secara 

umum menciptakan kondisi yang kondusif. Misalnya a. Melakukan kebijakan 

pengawasan dan pembinaan pada perusahaan serta menghindari konflik antara 

perusahaan dan karyawan. Dalam menghadapi pandemik Covid-19, pemerintah 

Indonesia di bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah tindakan. 

Yakni, mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja (Pre-

Employment Card) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui 

pemberian pelatihan dan dukungan finansial; memberikan insentif pelatihan 

berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak; 

mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Program BLK 

Tanggap Covid-19 dalam rangka memitigasi dampak pandemi. 

2. Sebagai Dinamisator, dimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai 

dinamisator dalam menangani konflik antara pekeja yang di PHK dan 

perusahaan yaitu dengan membentuk LKS Triparti (Lembaga Kerjasama 

Tripartit). Peran Dinas Tenaga Kerja membentuk suatu tim yaitu LKS Triparit 

sebuah forum Komunikasi dan melakukan beberapa musyawarah memberikan 

pertimbangan khususnya karyawan terkena PHK. 
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3. Sebagai Fasilitator, Dalam penyelesaiaan pemutusan hubungan kerja Dinas 

Tenaga Kerja berperan sebagai fasilitator yaitu untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah, membantu beberapa pihak dalam mengambil 

keputusan dan mencapai kesepakatan dalam hasil pertemuan. Diantaranya yaitu 

melakukan mediator atau mediasi sebagai penengah Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) artinya pihak pemerintah atau pihak Dinas Tenaga Kerja dengan 

mendatangkan mediasi atau mediator sesuai dengan peraturan per undang-

undangan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak 

karyawan. 

B. Saran 

1. Peneliti berharap agar Mediator haruslah lebih bersungguh-sungguh dan 

memiliki komitmen atau keseriusan untuk menyelesaikan perselisihan 

pemutusan hubungan kerja tersebut dengan cara terlebih dahulu membrikan 

pengetahuan, penjelasan maupun pemahaman tentang manfaat keguanaan 

mediasi serta dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan 

pihak manapun. 

2. Adanya peran dari pemerintah setempat terkait tingginya angka PHK di Kota 

Makassar memberikan ruang kerja serta peluang kerja bagi karyawan yang 

berdampak covid-19. 
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Gambar I  

 

Wawancara Bersama Bapak Kahar Selaku Mediator HI Dinas 

TenagaKerja  
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Gambar II 

 

Wawancara Bersama Ibu Andi Sunrah, S.Sos Selaku Kasi 

Penyelesaiann Hubungan Industrial 
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Gambar III 

Wawancara Bersama Bapak Ariansyah, SP, M.Adm. SDA Selaku Kabid 

Hubungan Industrial & Jamsostek 
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Gambar IV 

Wawancara Bersama Informan R  dan S, Selaku Karyawan PHK 
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Gambar V 

Wawancara Bersama Informan R, Selaku Karyawan PHK 
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