
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka dapat dibuat kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui upaya 

mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

yaitu para pihak yang berselisih harus melakukan perundingan Bipartite di 

tingkat perusahaan secara musyawarah, melakukan pengaduan dan pencatatan 

perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung jika terjadi kegagalan didalam perundingan Bipartite yang telah 

dilakukan dengan membawa surat maupun dokumen yang dapat mendukung 

pengaduan tersebut terutama risalah perundingan Bipartite, penetapan 

mediasi sebagai jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di 

rundingkan secara musyawarah dan mufakat yang di tengahi oleh seorang 

mediator dan jika perselesaian melalui mediasi juga tidak mendapatkan kata 

sepakat maka mediator akan memberikan anjuran tertulis serta risalah yang 

berbentuk anjuran sebagai tiket untuk melanjutkan perkara ke Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
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2. Faktor pendorong efektifitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial adalah itikad baik para pihak, para pihak mau menerima 

saran atau anjuran dari mediator, mediator yang bersifat netral, mediator 

memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum ketenagakerjaan, dan 

menguasai keterampilan dalam mediasi. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum (advokat) yang 

menghambat proses mediasi dan ketidak hadiran salah satu pihak dalam 

proses mediasi hubungan industrial.   

 

5.2. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 

kemukakan diatas, maka penelitian mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak 

terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut : 

1. Perselishan Hubungan Industrial sangat merugikan bagi pengusaha 

maupun pekerja/buruh oleh sebab itu saling menghargai dan menghormati 

antar keduanya sehingga tercipta hubungan kerja yang baik, karena jika 

hubungan kerja antar pengusaha dan pekerja/buruh sangat baik maka akan 

menguntungkan kedua nya, karena jika pengusaha dan pekerja/buruh tidak 

memiliki hubungan yang baik maka akan merugikan keduanya pengusaha 

mendapatkan keuntungan yang sedikit sedangkan pekerja/buruh tidak 

mendapatkan pekerjaan. 
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2. Mediator hendaknya selalu mendorong para pihak untuk mendaftarkan 

perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial guna memperoleh 

akta bukti pendaftaran agar perjanjian bersama tersebut memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


