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Yogyakarta, 02 April 2020
HAL : LEGAL OPINION (LO)
Dengan Hormat,
Berkaitan dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure, berdasarkan
pada keadaaan Indonesia saat ini yang sedang dilanda epidemi virus corona atau Covid-19, yang pada
akhirnya berakibat menganggu jalannya roda usaha, maka untuk itu kami sampaikan pendapat hukum
(legal opinion) sebagai berikut :
Posisi Kasus
Bahwa sejak 09 Maret 2020 hingga sekarang (22 hari) Pemerintah Negara Republik Indonesia
mengeluarkan kebijakan bagi karyawan untuk Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH)
dikarenakan epidemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara di dunia termasuk salah satunya Negara
Republik Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sebagaiman isi ayat 2 poin 4 “Bagi
perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah didaerah masingmasing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh
pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan
besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh”.
Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa perusahaan tertentu ingin menerapkan kebijakan
tersebut sebagai wujud pencegahan atau antisipasi penyebaran Virus Covid-19 terhadap karyawannya,
akan tetapi jauh dari kebijakan tersebut, perusahaan sendiri mengalami gangguan pendapatan terutama
perusahaan yang pendapatannya sangat bergantung pada penjualan atau pembelian produk usaha yang
dilakukan konsumen.
Akibat dari adanya epidemi Virus Covid-19, fakta yang diperoleh dari beberapa pihak operasional
perusahaan bahwa angka customer visit serta penjualan produk usaha mengalami penurunan drastis
akibat dari epidemi Covid-19. Bahwa karena tidak adanya pemasukan perusahaan, sementara apabila
perusahaan terus mempertahankan karyawan akan berdampak pada perusahaan dari segi finansial, maka
beberapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
karyawan dengan alasan force majeure dan juga kebijakan untuk merumahkan sementara beberapa
karyawan.
Dasar Yuridis
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 tentang PHK, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Kerja dan Ganti Kerugian Diperusahaan;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Surat Edaran M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid).
Pokok Permasalahan
1. Apakah alasan force majeure untuk mendasari PHK yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan?
2. Apabila Perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK, bagaimana perolehan hak yang
seharusnya diterima oleh karyawan?
Analisis Permasalahan
1. Berdasarkan pokok permasalahan di atas serta mendasarkan pada dasar dari hubungan kerja
yakni perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam pasal
51 dan 52 yang menjelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pasal
1320 bahwa sahnya perjanjian perlu memenuhi 4 syarat yakni:
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu pokok persoalan tertentu;
d. suatu sebab yang tidak terlarang.
Bahwa pengaturan di dalam KUHPER diatas memiliki kesamaan dengan aturan dalam pasal 52
ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perjanjian kerja
harus dibuat atas dasar (1) kesepakatan kedua belah pihak; (2) kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum; (3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; (4) pekerjaan yang
diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangundangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja merupakan
bentuk dari perjanjian.
Bahwa apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memiliki konsekuensi hukum, yang mana apabila ketentuan “kesepakatan kedua
belah pihak” dan “kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum” tidak terpenuhi
maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan (pasal 52 ayat (2)) dan; apabila ketentuan “adanya
pekerjaan yang diperjanjikan” dan “pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
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ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan” tidak terpenuhi maka perjanjian
kerja tersebut batal demi hukum. (pasal 52 ayat (3))
2. Selain terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, perlu diperhatikan bahwa perjanjian dibuat atas
dasar itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 yang menyatakan “Semua persetujuan
yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikad baik.”
Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya berjudul “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan
Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia” halaman 112. Itikad baik adalah
niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak
merugikan kepentingan umum.
3. Mengenai pengakhiran perjanjian Pada prinsipnya pengakhiran perjanjian dapat terjadi
karena terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam
perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1381
KUHPerdata, yaitu:
a. Pembayaran
b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c. Pembaharuan hutang
d. Perjumpaan Hutang atau kompensasi
e. Percampuran Hutang
f. Pembebasan Hutang
g. Musnahnya barang yang terhutang
h. Kebatalan atau pembatalan
i. Berlakunya suatu syarat batal
j. Lewatnya waktu
Secara umum, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan, kecuali para pihak
menyepakati untuk mengakhiri perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika
tidak diatur mengenai pengesampingan pengakhiran (pembatalan) perjanjian tanpa adanya
putusan pengadilan, maka menjadi mutlak bahwa pembatalan tersebut harus dilakukan dengan
mengajukan gugatan di pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata).
6. Menurut Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” halaman 55 dijelaskan bahwa definisi
force majeure 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. Selanjutnya, Subekti
dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2
(dua) jenis force majeur:
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a. keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin
melaksanakan hak dan kewajibannya;dan
b. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih
dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh
keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga
pertanggungan (asuransi).
Mariam Darus Badrulzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan
Penjelasan menerangkan bahwa force majeure absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak
dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam
hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang
(hal. 37).
Force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun
dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku
impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian
keluar dari suatu pelabuhan (hal. 37).
Mariam Darus Badrulzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan
Penjelasan menerangkan bahwa agar debitur dapat mengemukakan alasan force majeur harus
dipenuhi tiga persyaratan (hal. 39):
a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan
c. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian
atau karena itikad baik harus menanggung risiko.
7. Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1245 terdapat ketentuan
mengenai keadaan force majeure yang berbunyi “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan
bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur
terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu
perbuatan yang terlarang baginya”. Pada pasal ini tertera jelas bahwa keadaan force majeure
dapat menghapuskan atau mengesampingkan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang mana
tertuang dalam perjanjian antara para pihak
.
8. Akibat dari force majeur, menurut Asser dalam buku Pengajian Hukum Perdata Belanda (hal.
368 – 369) terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan
kewajiban. Diantaranya :
a. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Sebagai permisalan objek
perjanjian rusak atau hancur dikarenakan sebab act of God (gempa, tsunami, longsor).
b. Dengan berakhirnya perjanjian, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan kontra
prestasi,
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c. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa force majeur sifatnya sementara. Sebagai
permisalan prestasi tidak dapat terpenuhi dikarenakan sebab act of Human ( kondisi
dibuat kebijakan oleh Pemerintah Republik Indonesia)
9. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 25, pemutusan
hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Hal tertentu
yang dimaksud adalah:
a. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri;
b. Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja;
c. Pengunduran diri karena mencapai batas usia pesiun;
d. Pekerja mangkir terus menerus;
e. Pekerja melakukan kesalahan berat;
f. Pekerja melakukan pelanggaran
g. Pekerja melakukan tindak pidana kejahatan;
h. Pekerja meninggal dunia;
i. Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus atau karena keadaan memaksa.
Dan apabila pengusaha melakukan PHK konsekuensi yang diwajibkan yakni membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima oleh pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
10. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19). Yang mana peraturan dibentuk sebagai bentuk antisipasi pemerintah
dalam penyebaran Virus Corona/ Covid-19 dengan cara melakukan pembatasan sosial berskala
besar. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Pembatasan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid) harus tetap
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk (pasal 4 ayat
2). Atas dasar peraturan pemerintah yang disebutkan diatas bahwa perusahaan berhak untuk
mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi penyebaran virus
corona/covid-19 dengan mempertimbangkan produktivitas usaha atau kelangsungan kegiatan
usaha.
11. Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 ayat 2 poin 4 yang
berbunyi “Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan
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pemerintah didaerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga
menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan
mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran
upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh”. Sehingga perusahaan akan melaksanakan pembatasan kegiatan usaha dengan
cara sebagian atau seluruh pekerja/buruh diliburkan atau diperintahkan untuk bekerja dari rumah
atau Work From Home (WFH) atau merumahkan sementara waktu bagi karyawan serta
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan.
12. Dalam ayat 2 poin 4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 sebagaimana
yang disebutkan dalam poin 7, dapat dijelaskan bahwa perusahaan dalam mengeluarkan
kebijakan pembatasan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha,
perusahaan berhak untuk melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah
pekerja/buruh yang dirumahkan sementara waktu atau work from home (WFH) bagi
karyawan dengan catatan perubahan besaran serta cara pembayaran upah berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
13. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dikenakan kepada karyawan
perusahaan. Pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja mengacu pada keadaan yang mana
perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus dikarenakan hal diluar kemampuannya
atau keadaan memaksa (force majeure) yakni dikarenakan epidemi Virus Covid-19 yang menyebar
diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini didasari Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) bahwa “Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (saru) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Sehingga alasan
dilakukannya pemutusan hubungan kerja (phk) didasari dengan alasan force majeure yakni
dapat dibenarkan selama pembayaran hak uang pesangon, uang penghargaan, dan uang
penggantian hak terhadap pekerja/buruh dibayarkan.
14. Berkaitan dengan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan dengan alasan Epidemi Virus Covid-19
maka sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (1)
maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156
ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4).
PENDAPAT HUKUM
1. Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan pemutusan
hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kurang dibenarkan dengan alasan keadaan
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memaksa atau force majeure. Karena kondisi epidemi Covid-19 yang dibuat kebijakannya oleh
Pemerintah Republik Indonesia termasuk dalam kategori force majeur relatif atau keadaan
memaksa dikarenakan act of Human dan bersifat sementara. Kebijakan yang lebih baik untuk
digunakan adalah penundaan pemenuhan kewajiban yakni berupa:
a. Bagi karyawan kontrak :
Dibuat kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan karyawan kontrak yang
substansinya bahwa karyawan diliburkan atau dirumahkan sementara waktu dengan
ketentuan perusahaan tidak membayarkan kewajiban (gaji) akibat peristiwa force
majeur (epidemi) yang mana keadaan tersebut sifatnya sementara sampai keadaan telah
pulih kembali. Setelah keaadaan epidemi telah mereda atau pulih kembali, karyawan
dapat bekerja kembali ke perusahaan beserta hak-haknya. Hal tersebut dilakukan
berdasarkan asas no work no pay.
Apabila dalam perundingan antara kedua belah pihak yakni perusahaan dan pekerja/buruh
tidak menemukan titik temu, maka karyawan diberikan opsi yakni Pekerja/buruh
mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri dengan konsekuensi tidak
mendapatkan hak berupa gaji sebesar sisa masa kontrak yang dijalan sebagaimana
diatur dalam pasal 62 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Bagi karyawan tetap :
Diberikan kebijakan untuk dirumahkan sementara. Hal ini berdasarkan pada
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 serta pertimbangan kelangsungan kegiatan usaha atau
produktivitas perusahaan untuk dibuatnya kesepakaan baru mengenai perubahan besaran
maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh atau dilakukan PHK dengan ketentuan
karyawan berhak mendapatkan kompensasi uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak serta tali asih dengan catatan untuk tidak
mempermasalahkan kebijakan ini dikemudian hari.
2. Apabila dalam hal ini perusahaan memiliki kebijakan lain yakni dibuat kesepakatan antara
perusahaan dengan perjanjian atau, perlu diperhatikan substansi yang diatur harus sesuai dengan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian
serta pasal 1338 tentang itikad baik dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian yang dibuat.
3. Untuk perolehan hak yang diterima oleh karyawan atau pekerja/buruh yang apabila dilakukan
PHK harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 164 ayat 1 dengan ketentuan pasal 156 ayat
(2), (3), dan (4), untuk itu kami gunakan estimasi dengan contoh kasus untuk menentukan
perolehan karyawan atau pekerja/buruh:
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c. Dalam menentukan besaran Uang Pesangon sesuai dengan pasal 164 ayat (1) dengan
pasal 156 ayat (2):
SEMISAL karyawan memiliki gaji pokok Rp. 779.625 dan berdasarkan pada masa kerja 1
(satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, maka masuk pada kualifikasi 2
(dua) bulan upah, kemudian dikalikan 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 164 ayat (1), maka penghitungannya adalah:
Uang pesangon sebesar:
Gaji pokok x 2 bulan upah (pasal 156 ayat (2)) x 1 kali ketentuan uang pesangon (pasal
164 ayat 1)
Rp. 779.625 x 2 x 1 = Rp. 1.559.250
d. Besar uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3):
Tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja dikarenakan karyawan memiliki masa
kerja dibawah 3 tahun.
e. Besar uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) berdasarkan :
 Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
 Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarga dari karyawan ke tempat
dimana pekerja diterima kerja
Jadi total uang kompensasi yang diterima oleh karyawan yang dikenakan PHK sebesar Rp.
1.559.250 (Uang Pesangon) + Rp. 0 (uang penghargaan) + Rp. ________ ( uang penggantian
hak).
Pendapat hukum ini disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada
saat dibuatnya Legal Opinion ini dan tidak ditafsirkan di luar dari fakta dan peraturan dan perundangundangan yang tertera dalam pendapat hukum ini serta hanya dianalisa terhadap pemutusan hubungan
kerja dengan alasan force majeur dan kebijakan perumahan sementara untuk karyawan atau Work From
Home (WFH).
Demikianlah Legal Opinion yang saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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