
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Hubungan kerja yang dianut di Indonesia adalah sistem hubungan industrial yang 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan 

nasioal karena dapat menciptakan rasa kebersamaan antara pengusaha dan 

pekerja, hubungan ketenagakerjaan antara buruh dan pengusaha tidak selalu 

berjalan dengan mulus, berbagai bentuk penindasan dan pengisapan pada pekerja 

masih sangat masif dilakukan dalam bentuk tenaga kerja outsourcing, upah 

murah, dan tidak adanya perlindungan sosial.
1
 Dalam pernyataan di atas terdapat 

banyak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tenaga kerja 

mendapatkan Upah yang murah dan tidak adanya perlindungan sosial sehingga 

kinerja tenaga kerja menurun alhasil banyak kasus PHK yang terjadi. 

 

Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhuk sosial 

dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja 

                                                           
1
 Lampung Post, 2 Mei 2015 



2 
 

antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK).
2
 

 

Sedangkan pengertian perselisihan industrial telah tercantum secara jelas dalam 

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan 

Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh 

atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan 

antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas maka terdapat 4 

(empat) macam/jenis perselisihan hubungan industrial yaitu Perselisihan Hak, 

Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan 

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

 

Dalam hal ini perselisihan industrial yang sering terjadi di dalam praktik 

perindustrian ialah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang selalu 

meningkat setiap tahunnya, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu 

perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan 

hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun buruh/ 

pekerja, di mana dari pihak pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja 

dikarenakan buruh/pekerja melakukan berbagai tindakan pelanggaran. 
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Proses penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melalui cara  

Perundingan Bipartit yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

industrial. Namun biasanya penyelesaian perselisihan dengan cara bipartit 

seringkali tidak terselesaikan atau gagal di karenakan pengusaha lebih berkuasa di 

bandingkan dengan pekerja/buruh. Kemudian jika perselesaian melalui 

perundingan bipartit telah gagal atau tidak berhasil maka perselesaian perselisihan 

dapat di selesaikan melalui mediasi. 

 

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya di sebut mediasi yaitu 

penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh hanya dalam satu 

perusahaan melalui musyawarah yang di tengahi oleh seorang atau lebih mediator 

yang netral. Proses mediasi ialah dengan cara mediator memanggil masing-

masing para pihak yang berperkara, kemudian mediator mendengarkan masing-

masing tuntutan para pihak, dan menyelesaiakan perkara berdasarkan kemauan 

para pihak, karena proses mediasi ini tidak bersifat mengikat hanya bersifat 

anjuran maka seringkali rekomendasi mediator tidak diikuti oleh para pihak 

terutama pengusaha.
3
 

 

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi ini di lakukan oleh mediator yang 

berada di dalam instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan 

oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban 
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memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 

satu perusahaan, terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Tenaga Kerja   

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan 

Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. 

 

Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dapat 

dikenakan sanksi administratif  berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, adapun syarat-

syarat, tata kerja serta kewenangan mediator terdapat dalam Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja 

Mediasi. 

 

Jika penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak berhasil atau gagal maka 

proses penyelesaian perselisihan ini akan di selesaikan melalui Pengadilan 

hubungan industrial. 

 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang di bentuk di 

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan 

Hubungan Industrial berada pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang 

berada di setiap Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang 

bersangkutan. Khusus pada Kabupaten/Kota yang padat industri, Pengadilan 
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Hubungan Industrial dibentuk dengan Keputusan Presiden pada Pengadilan 

Negeri setempat. 

 

Berdasarkan proses penyelesaian di atas bahwa penyelesaian melalui mediasi 

yang dapat di tempuh karena penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang 

mencakup semua perselisihan yang sering terjadi, perseleisihan melalui mediasi 

bersifat efisien, dan mengutamakan penyelesaian musyawarah untuk mufakat 

sehingga tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih.  

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik apakah penyelesaian 

perselisihan industrial melalui mediasi dapat berjalan dengan baik dan akan 

menyeleseikan perselisihan yang terjadi, maka penulis mengangkat masalah ini 

menjadi sebuah skripsi dengan judul ”Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Melalui Mediasi Oleh Dinas Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat dalam latar belakang, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi mediasi dalam menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial ?  

2. Bagaimanakah peran atas kerja mediator dalam melindungi buruh/pekerja ? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi mediasi dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial. 

2. Untuk mengetahui peran atas kerja mediator dalam melindungi buruh/pekerja. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

hukum termasuk di dalamnya ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan 

dengan hukum tenaga kerja dalam mengkaji atau menganalisis mengenai 

permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut  wewenang mediator 

dalam menyelesaikan perselisihan hubungan indusrial. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 

hukum. 

b. Bahan kajian bagi penulis maupun masyarakat dalam melihat 

perkembangan sistem hukum di Indonesia menyangkut soal tenaga kerja. 

c. Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan dan sumber informasi serta 

bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan. 

d. Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas 

Lampung bagian Hukum Administrasi Negara. 

 


