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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYING A MEDIATOR IN THE 

DEPARTEMENT OF LABOR OF BANDAR LAMPUNG 

By: 

 

                 HENI PRATIWI 

The process of solving the industrial relations disputes can be attempted by two 

ways, out of court (non litigation) and in court (litigation). Concerning to resolve 

the industrial relations disputes out of court, it is able to be attempted by 

bipartisan process, mediation, conciliation, and arbitration. From numerous 

institutions, many of them tend to choose mediation by the third party as a way to 

resolve the disputes which has neutral characteristic called industrial relations 

mediation. This thesis aimed to examine the problems including: 1) How to 

employ a mediator in the Labor Department of Bandar Lampung city? 2) Factors 

that impede the implement of mediator employment in Labor Department of 

Bandar Lampung?  

The research was done by both normative and empiric approaches. The data 

resources were the primary and the secondary data. The primary data was 

collected from field research, while the secondary data was collected from the 

libraries. The collective data then was analyzed descriptively and qualitatively.  

The result of research showed: 1) the steps on employing a mediator of Labor 

Department of Bandar Lampung can be executed through a selective process by 

the head of department. The head of department does the selection to every civil 

servant by sending a request to become a mediator. A civil servant who meets the 

requirement and passes the selection can be proposed by the head of department 

to the ministry of labor and transmigration. The chosen civil servant will receive a 

letter to attend the short training and competence in the ministry of labor and 

transmigration. Candidates who have graduated mediator training and competence 

and has accompanied the settlement of 10 cases obtain legitimacy as a mediator. 

2) The factors that impede the employing process of a mediator in the Labor 

Department of Bandar Lampung including: the limited age which is maximum 45 

years old, the lack of human resources, the lack of interest of civil servants to 

become a mediator, shortly limited training, the civil servants have to be 

competent at labor law. 

 

Keywords:   Industrial Relations Disputes, Mediation, Industrial Relations  

Mediator 



                                                                                              

 

 

                                                                                   

 

 

ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGANGKATAN MEDIATOR DINAS TENAGA 

KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

 

                 HENI PRATIWI 

Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua 

cara, diluar jalur pengadilan (Non Litigasi) maupun jalur pengadilan (Litigasi). 

Terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan 

dapat dilakukan melalui proses bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dari 

berbagai lembaga penyelesaian perselisihan tersebut lembaga yang paling banyak 

dipilih adalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang dilakukan oleh 

pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator hubungan 

industrial. Terkait dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah:        

1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung? 2) Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan 

pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung? 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris. Sumber data 

yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari kepustakaan. Data yang tersaji dianalisis secara deskritif kualitatif. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Tahap - tahap pelaksanaan pengangkatan 

mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dapat dilaksanakan melalui 

proses seleksi oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas melakukan seleksi kepada setiap 

PNS yang mengajukan permohonan untuk dapat diusulkan menjadi mediator. 

PNS yang telah  memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dapat di usulkan 

oleh Kepala Dinas di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk setiap 

usulan calon mediator yang disetujui oleh Menteri Tenaga kerja akan mendapat 

surat panggilan untuk mengikuti pendidikan kilat dan kompetensi di 

Kemenakentrans. Calon mediator yang telah lulus pelatihan dan kompetensi serta 

telah ikut mendampingi  penyelesaian sebanyak 10 kasus mendapat legitimasi 

sebagai mediator. 2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengangkatan 

mediator di Disnaker Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu dibatasinya usia 

maksimal 45 tahun, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya minat PNS 

untuk menjadi mediator, waktu pelatihan terlalu lama, dan PNS harus mampu 

menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Mediator 

Hubungan Industrial 
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 “Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi 

karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemasalahatan (kebaikan-nya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-

kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap 

segala apapun yang kamu kerjakan” 

 

(Q.S. An-Nisa’: 135) 

 

“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaamu, begitu juga Rasulnya 

dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

Maha Mengetahui baik yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada mu apa 

yang telah kamu kerjakan” 

(Q.S. At -Taubah: 105) 
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 BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri 

dari berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada saat menjalin hubungan tersebut adakalnya 

berjalan baik-baik saja, tidak terjadi masalah, tercapai suatu persamaan dalam 

hubungan tersebut, adakalanya juga dapat terjadi suatu perbedaan, pertentangan 

yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam hubungan 

tersebut. Begitu pula di dalam hubungan industrial, yaitu hubungan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha adakalanya juga bisa terjadi pertentangan yang pada 

akhirnya menimbulkan perbedaan atau konflik, sehingga menimbulkan apa yang 

dinamakan perselisihan hubungan industrial.1 

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 

terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada 

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Realita  yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa tidak selalu 

                                                           
1
Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2011, hlm. 24. 



2 
 

hubungan industrial berjalan dengan baik dan lancar. Setiap hubungan industrial 

akan terjadi perbedaan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh yang dapat menimbulkan suatu perselisihan/konflik. Pengusaha 

memberikan kebijakan yang menurutnya benar tetapi pihak pekerja/buruh 

menggangap bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha tersebut 

merugikan mereka hal ini yang terkadang menjadi awal dari terjadinya 

perselisihan/konflik. Perselisihan/konflik semacam ini dikenal dengan 

perselisihan hubungan industrial.2 

Jenis perselisihan hubungan industrial yang selama ini dikenal dengan 

perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
3
 Keempat 

perselisihan ini memiliki alur penyelesaian yang berbeda-beda karena dilihat dari 

jenis perselisihan dan akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing perselisihan,  

tetapi pada prinsipnya semua jenis perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu 

melalui musyawarah secara bipartrit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa 

penyelesaian perselisihan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) alur, yaitu penyelesaian 

perselisihan di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan hubungan 

industrial (litigasi). 

Terkait dengan penyelesaian hubungan industrial dapat dilaksanakan di luar 

pengadilan langkah pertama yang dapat diambil para pihak adalah melakukan 

musyawarah (bipartrit) apabila perundingan mencapai kesepakatan maka akan 

                                                           
2
Zainal Asikin, Pengertian, Sifat, Dan Hakikat Perburuhan Dalam Dasar-Dasar Hukum 

Perburuhan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 12. 
3
Abdul Racmad Budiono,  Hukum Perburuhan,  PT Indeks,  Jakarta,  2009,  hlm. 221. 
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dibuat perjanjian bersama yang harus dicatatkan di pengadilan hubungan 

industrial (PHI) agar bisa dieksekusi tetapi apabila perundingan tidak mencapai 

kesepakatan maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga 

Kerja pada Kabupaten/Kota dengan memperlihatkan catatan hasil perundingan 

bipartit. Disnaker akan menawarkan model penyelesaian perselisihan apakah akan 

melalui konsiliasi atau arbitrase tetapi jika para pihak tidak menentukan pilihan 

maka akan dilakukan mediasi.
4
 

UUPPHI telah memberikan suatu cara untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang terjadi di dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha 

atau  lebih dikenal dengan sebutan hubungan industrial. Penyelesaian tersebut 

telah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap perselisihan dapat diselesaikan 

hanya dalam waktu tidak lebih dari 140 hari, hal ini termasuk cepat apabila 

dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada umumunya. Waktu yang 

tidak lebih dari 140 hari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan tersebut 

yaitu bipartit 30 hari kerja, mediasi/konsiliasi/arbitrase 30 hari kerja, pengadilan 

hubungan industrial 50 hari kerja dan Mahkamah Agung 30 hari kerja. Jadi, 

meskipun penyelesaian perselisihan ini harus diselesaikan sampai tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung sekalipun hanya akan membutuhkan waktu 140 hari kerja. 

Bahkan bisa hanya dalam waktu kurang dari 30 hari kerja apabila peselisihan 

dapat selesai melalui perundingan bipartit saja.5  

 

                                                           
4 

http://www.stialanbandung.ac.id diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 13.00 
5
Ugo dan Pujiyo., op.cit., hlm. 53. 

http://www.stialanbandung.ac.id/
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Dari berbagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut 

lembaga yang banyak dipilh adalah penyelesaian melalui mediasi yang 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses 

penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang 

disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan 

di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang 

bersengketa untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah 

sengketa, keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 

selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk 

mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang 

bersengketa guna mengakhiri sengketanya. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para 

pihak dan mediator, para pihak meminta secara sukarela kepada mediator untuk 

membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Oleh karena itu, mediator hanya 

berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya 

dapat diputuskan oleh para pihak yang berselisih. Sebagai pihak yang berada di 

luar pihak yang berselisih, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, 

mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang 

bersengketa dimana mediator harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif yang 

dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa 

untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan (win-win solution). 
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Pelaksanaan pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkanya oleh Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.6 Mediator tidak melakukan intervensi terhadap 

pengambilan keputusan, keberadaan mediator sebagai pihak ketiga yang sangat 

tergatung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa mereka. Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses 

penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi 

tertentu. Menurut UUPPHI Pasal 1 angka 12  bahwa yang diangkat menjadi 

mediator adalah seorang pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang 

memiliki kemampuan untuk memahami persoalan-persoalan yang sedang 

dihadapi termasuk juga memiliki kemampuan-kemampuan yang memadai terkait 

dengan perselisihan hubungan industrial yang dihadapinya.7 Seseorang yang akan 

diangkat menjadi mediator harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 

adapun salah satunya syarat  yang dituangkan dalam Pasal 9 UUPPHI yaitu:  

1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Warga negara indonesia 

3) Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter 

4) Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 

5) Beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 

6) Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1) 

7) Syarat lain yang ditentukan oleh menteri  

                                                           
6
https://wordpress penyelesaian perburuhan.com diakses pada tanggal 17 November 2015 pukul 

13.30 
7
Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar 

Pengadilan,  PT Grafindo Persada,  Jakarta,  2004,  hlm. 7. 

https://wordpress/
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Mediator  harus memiliki kemampuan dalam hal pemahaman terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Ketenagakerjaan, 

UUPPHI maupun hal-hal yang diatur di dalam dan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi dan peraturan perundang-

undangan  lainnya khususnya yang terkait dengan tata cara, prosedural, 

mekanisme-mekanisme mediasi yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar dapat menjadi seorang mediator yang berkompeten 

yang dapat memberikan anjuran yang baik kepada para pihak.  

Adapun kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015 sebanyak 52 kasus untuk 

diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan lembaga mediasi oleh seorang 

mediator hubungan industrial dari jumlah kasus tesebut 6 kasus diantaranya belum 

diselesaikan oleh mediator. Jumlah mediator yang ada belum mampu 

menyelesaiakan beberapa kasus perselisihan dengan waktu selambat-lambatnya 

30 hari kerja mediator. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung memiliki 

kewenangan untuk  menyediakan mediator dengan mengusulkan PNS yang ada 

untuk dapat diangkat menjadi mediator agar jumlah mediator yang ada memadai 

sehingga kasus perselisihan yang ada dapat diselesaikan tepat waktu melalui 

mediasi secara mufakat tanpa harus melimpahkan kasus ke Pengadilan Hubungan 

Industrial. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakuan penelitian 

dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Mediator Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung” 

  

1.2.Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1.Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih 

terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis 

dalam menyusun suatu perumusan masalah.  

 

Adapun perumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung? 

2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pengangkatan 

mediator  Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2.Ruang Lingkup 

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah pelaksanaan 

pengangkatan mediator Dinas Tenaga kerja Kota Bandar Lampung. 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan Mediator Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar Lampung 
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2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan 

pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

1.3.2.Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

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 pelaksanaan 

pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

 

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini sebagai upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan 

bagi penulis dalam bidang hukum, dapat memberikan informasi  kepada 

masyarakat tentang  pelaksanaan pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja 

Kota Bandar  Lampung dan Sumbangan pemikiran serta bahan bacaan dan 

sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Perselisihan Hubungan Industrial 

2.1.1.Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial 

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPPHI 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 perselisihan hak, perselisiihan 

kepentingan, perselisihan pemutus hubungan kerja, perselisihan antara serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.8 

2.1.2.Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPPHI, jenis perselisihan hubungan industrial 

meliputi: 

1) Perselisihan Hak, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya 

hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

                                                           
8
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika,  Jakarta, 2010, hlm. 

179. 
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2) Perselisihan Kepentingan, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan 

kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

3) Perselisihan Pemutus Hubungan Kerja, adalah perselisihan yang timbul dalam 

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

4) Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan, 

adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu 

perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, 

pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja.
9
 

2.2.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  

Berdasarkan UUPPHI bahwa perselisihan hubungan industrial ini dimungkinkan 

untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan (Litigasi) dan di Luar Pengadilan 

Hubungan Industrial (Non Litigasi). Berikut dibawah ini penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang dapat dilakukan: 

1) Penyelesaian Melalui Bipartit, yaitu penyelesaian perselisihan industrial 

diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang 

berselisih sendiri atau disebut mekanisme bipartit. Penyelesain bipartit 

dilakukan agar perselisihan dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, yang 

diharapkan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dikalahkan atau 

dimenangkan, karena penyelesaian bipartit bersifat mengikat. Undang-undang 

memberikan waktu paling lama 30 hari untuk penyelesaian melalui lembaga 

                                                           
9
Ibid., hlm. 180. 
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ini, jika lebih dari 30 hari untuk penyelesaian maka perundingan bipartit 

dianggap gagal. Apabila perundingan mencapai kesepakatan, wajib dibuat 

perjanjian bersama yang berisikan hasil perundingan. Sebaliknya jika tidak 

tercapai kesepakatan, harus dibuat risalah perundingan sebagai bukti telah 

dilakukan perundingan bipartit. Apabila perundingan bipartit gagal salah satu 

pihak wajib mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, untuk diperantarai. Pejabat yang 

berwenang pada instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk 

menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi untuk perselisihan kepentingan, 

pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat 

buruh disatu perusahaan atau penyelesaian melalui arbitrase untuk 

perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UUPPHI memberi 

jalan penyelesaian sengketa  pekerja/buruh dan tenaga kerja berdasarkan 

musyawarah mufakat dengan asas kekeluargaan antara buruh dan majikan.10 

2) Penyelesaian melalui Mediasi, yaitu upaya penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui cara mediasi bersifat wajib (mandatory) apabila 

cara penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase tidak disepakati oleh para 

pihak. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator 

yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota. Bila diperbandingkan antara cara 

penyelesaian perselisihan bipartit dengan mediasi, yang membedakan adalah 

masuknya pihak luar selain para pihak yang berselisih. Perundingan bipartit 

                                                           
10

Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2009, hlm. 108-110. 
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dilakukan terbatas pada pihak-pihak yang berselisih, sementara dalam 

mediasi, adanya pihak luar yaitu mediator yang masuk sebagai pihak 

penengah untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut.11 

3) Penyelesaian melalui Konsiliasi, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 

UUPPHI, pengertian konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi 

syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas 

melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para 

pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar pekerja/serikat 

buruh hanya dalam satu perusahaan. Jika dalam mediasi yang menjadi 

penengah adalah mediator (pegawai instansi ketenagakerjaan), berbeda 

dengan konsiliasi yang menjadi penengah adalah konsiliator (pihak ketiga 

diluar pegawai instansi ketenagakerjaan) yang terdaftar pada kantor instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat di mana pekerja/buruh bekerja.
 

4) Penyelesaian melalui Arbitrase, yaitu upaya penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang merupakan salah satu alternatif yang bersifat 

sukarela (voluntary). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

lembaga arbitrase dapat terjadi jika kedua belah pihak yang berselisih telah 

bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase 

menurut UUPPHI angka 16 adalah penyelesaian suatu perselisihan 

kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh/serikat kerja pada suatu 

perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial, melalui kesepakatan 

                                                           
11

Ibid., hlm. 111-112. 
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tertulis dari para pihak yang berselisih, untuk menyerahkan penyelesaian 

perselisihan kepada arbiter yang memiliki putusan mengikat para pihak dan 

bersifat final. Pasal 30 UUPPHI menyebutkan wilayah kerja arbiter meliputi 

seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan UUPPHI 

apabila kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial melalui lembaga arbitrase, hal ini mengakibatkan 

lembaga pengadilan tidak lagi mempunyai kewenangan memeriksa dan 

mengadili perselisihan para pihak tersebut, dikarenakan putusan arbitrase 

bersifat final dan banding.
12 

5) Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial yaitu pengadilan 

tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan 

antar serikat buruh, namun tidak terhadap perselisiham hak dan pemutus 

hubungan kerja karena masih diperbolehkan upaya hukum ketingkat kasasi 

bagi para pihak yang tidak puas atas keputusan perselisihan hubungan 

industrial, serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bilamana terdapat 

bukti-bukti baru yang ditemukan oleh salah satu pihak yang berselisih.
13 

2.3.Mediasi
 

2.3.1.Pengertian Mediasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses 

pengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian sebagai penasihat. Pengertian 

mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur 

penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau 

                                                           
12

http://www.hukumtenagakerja.com diakses pada tanggal 17 November 2015 pukul 

16.00  
13

Asri Wijayanti, op. cit., hlm. 195 
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sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat 

dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak 

yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 

tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa 

dalam pengambilan keputusan.14 Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya 

disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutus hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang 

ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.15 

2.3.2.Sidang Mediasi 

Perselisihan hubungan industrial yang bisa diselesaikan melalui mediasi adalah 

semua jenis perselisihan hubungan industrial yang dikenal di dalam UUPPHI. 

Perselisihan hubungan industrial tersebut diselesaikan melalui musyawarah 

dengan ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Seorang mediator 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyukseskan terselenggaranya 

proses mediasi. Oleh sebab itu seorang mediator hasrus bersifat independen, dan 

tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain selain kepentingan 

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan demikian seorang mediator 

harus bersifat profesional dan tidak memihak kepada siapapun. 

Upaya mediasi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 UUPPHI. 

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada 

disetiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 

                                                           
14

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1. 
15

Asri Wijayanti, op. cit., hlm. 186. 
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kabupaten/kota. Waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah 

mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan 

sidang mediasi.16 Lembaga mediasi ini pada dasarnya hampir sama dengan 

lembaga perantara yang dilaksanakan oleh pegawai perantara Dinas Tenaga 

Kerja. Petugas yang melakukan mediasi adalah mediator yang merupakan 

pegawai Disnaker yang akan memberikan anjuran tertulis kepada para pihak 

yang berselisih. Perbedaanya adalah jika sebelumnya setiap perselisihan wajib 

melalui proses perantara (mediasi) terlebih dahulu, maka berdasarkan UUPPHI 

selain perselisihan hak pihak Disnaker terlebih dahulu menawarkan kepada para 

pihak untuk dapat memilih konsiliasi atau arbitrase tidak langsung melakukan 

mediasi. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan mealui kosiliasi atau arbritase 

dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka penyelesaian kasus akan dilimpahkan kepada 

mediator. Adapun terhadap perselisihan hak setelah menerima pencatatan hasil 

bipartit, pihak disnaker wajib meneruskan penyelesaian perselisihan kepada 

mediator. Hal ini dikarenakan pengadilan hubungan industrial hanya dapat 

menerima gugatan perselisihan hak yang telah melalui proses mediasi.17 

Mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan 

segera mengadakan sidang mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari 

kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan dari instansi 

ketenagakerjaan dan mediator harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 

hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.  

 

                                                           
16

Ibid., hlm. 187. 
17

Ibid., hlm. 188. 
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Tata cara dan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi ini dapat 

berlangsung secara beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Para pihak dipanggil secara tertulis untuk hadir pada sidang pertama. 

2) Apabila setelah dipanggil secara patut dengan mempertimbangkan waktu 

penyelesaiannya dan ternyata pemohon tidak hadir maka permohonan 

dihapus dari buku perselisihan. 

3) Sebaliknya jika pihak termohon yang tidak hadir, maka mediator 

mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data-data yang ada. 

4) Apabila para pihak hadir dipersidangan, maka mediator membuka sidang dan 

memeriksa identitas para pihak. Mediator berwenang menolak wakil para 

pihak yang berselisih apabila ternyata tidak memiliki surat kuasa. 

5) Pihak yang menggunakan jasa hukum harus tetap hadir dalam persidangan 

ketentuan ini dimaksudkan agar proses mediator dapat selesai tepat waktu. 

6) Setelah para pihak memenuhi semua persyaratan, maka mediator menggelar 

sidang dengan terlebih dahulu menawarkan kepada para pihak untuk 

berunding lagi dengan iktikad baik, sebelum sidang mediasi dilanjutkan. Jika 

para pihak menolak, maka sidang mediasi dilanjutkan secara musyawarah 

untuk mufakat. 

7) Sidang mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk diminta dan 

didengar keterangannya. Jadi, di dalam sidang mediasi para pihak dapat 

mempersiapakan saksi atau saksi ahli untuk memperkuat dalil-dalinya. 

Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator wajib memberikan 

keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang 

diperlukan, yang dimaksud dengan membukakan buku dan memperlihatkan 
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surat-surat antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan lain-

lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator. 

8) Apabila suatu perundingan yang diperantai oleh mediator ini berhasil atau 

tercapai suatu kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang 

ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian 

bersama tersebut, selanjutnya di daftarkan pada pengadilan hubungan 

industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.  

9) Apabila sidang melalui lembaga mediasi tidak tercapai kesepakatan atau 

gagal, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak.
18

 

Setelah para pihak menerima anjuran tertulis tersebut, dalam waktu 10 hari 

kerja para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada 

mediator. Jika para pihak menyetujui anjuran tertulis tersebut, maka dalam 

waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran disetujui, mediator harus 

sudah membantu para pihak membuat perjajian bersama dan 

mendaftarkannya ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan 

bukti pendaftaran. Sedangkan apabila salah satu pihak atau para pihak dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Anjuran dari 

mediator ini tidak bersifat memaksa para pihak, oleh karena itu para pihak 

bebas untuk menolak dan menerimanya. 
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2.3.3.Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Mediasi salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 

para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, 

mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang 

dikalahkan (win-win solution). Para pihak yang bersengketa pro aktif dan 

memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya 

membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan 

kesepakatan damai bagi mereka.19 

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, 

karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 

mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang 

gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga 

telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses 

mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan 

mempersemit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukan adanya 

keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum 

menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.20 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain yaitu diharapkan 

dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan 
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dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase, 

mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka sehingga mediasi 

bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, memberikan kesempatan para 

pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam 

menyelesaikan perselisihan mereka, memberikan para pihak kemampuan untuk 

melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya, dapat mengubah hasil yang 

dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu 

konsesus, memberikan hasil yang tahan uji, dan mampu menghilangkan konflik 

atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.21 

2.3.4.Prinsip-Prinsip Mediasi 

Prinsip atau filosofi yang merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh 

mediator, kelima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu: 

1) Kerahasiaan (confidentiality) yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam 

pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak tidak boleh 

disiarkan kepada publik. 

2) Sukarela (volunteer) yaitu prinsip  ini dibangun atas dasar bahwa orang akan 

mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, 

bila mereka datang ketempat perudingan atas pilihan mereka sendiri. 

3) Pemberdayaan (empowerment) yaitu prinsip ini didasarkan pada asumsi 

bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai 

                                                           
21 

Ibid., hlm. 24.  



20 
 

kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat 

mencapai kesepakatan yang diinginkan. 

4) Netralitas (neutrality) yaitu dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak 

layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu pihak atau 

memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak 

5) Solusi yang unik (a unique solution) yaitu bahwasannya solusi yang 

dihasilkan dari proses mediasi dapat dihasilkan dari proses mediasi tidak 

harus sesuai dengan standar legal kreativitas.
22

  

2.4.Mediator 

2.4.1.Pengertian Mediator 

Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah 

pegawai 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 memberikan 

anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 

perselisihan yang dilimpahkan kepadanya.23 

2.4.2.Persyaratan Mediator 

Syarat untuk menjadi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal 

mediator dan internal mediator. Sisi eksternal seorang mediator berkaitan 

dengan persyaratan formal yang harus dimiliki oleh seorang mediator dalam 

hubungannya dengan penyelesaian perselisihan yang ditangani. Sedangkan sisi 
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internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan personal mediator 

dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang mediator yang baik 

guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi yang sedang 

ditanganinya, yang dimaksud dengan kemampuan personal mediator dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah berupa kemampuan 

ataupun keahlian, dan keterampilan yang dimiliki secara pribadi oleh seorang 

mediator dengan pertemuan oleh para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan 

mengontrol proses negosiasi, menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian  

perselisihan bahkan sampai kepada proses perumusan kesepakatan penyelesaian 

perselisihan, mediator harus dapat melaksanakan dengan menggunakan keahlian 

serta keterampilan tertentu yang dimilikinya24. Misalnya seorang mediator harus 

memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan para pihak, dimana 

kepercayaan yang diberikan para pihak merupakan modal awal bagi mediator 

dalam menjalankan kegiatan mediasi.25 

Kemampuan membangun kepercayaan merupakan sikap mediator yang harus 

ditunjukkan kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan 

apapun dalam penyelesaian perselisihan yang sedang ditanganinya, sehingga 

disini mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam menjalankan proses 

mediasi, dapat berlaku adil dengan memberikan kesempatan kepada para pihak 

untuk menyampaikan persoalannya. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, 

sangat tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk 

menyelesaiakan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak 
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beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah 

yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor 

penting bagi mediator sebagai awal dalam menjalankan proses mediasi. 

Meskipun demikian mengandalkan kepercayaan dari para pihak semata tidak 

menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para 

pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan 

keahlian yang akan membantunya menjalankan proses mediasi.
26

 

Mediator juga harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap empati dan 

tidak bersifat menghakimi dengan memberikan reaksi yang positif terhadap 

sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, serta 

tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang berdampak pada 

perasaan tidak fair dari salah satu pihak, sedangkan sisi internal seorang 

mediator berperan sangat penting di dalam proses mediasi27 Keterampilan (skill) 

merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki seorang mediator 

untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang 

mediator menyelesaikan sengketa para pihak karena pengetahuan yang banyak 

belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi tanpa 

dibarengi dengan sejumlah keterampilan. 

Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training). 

Keterampilan harus diasah dan dipraktikan secara terus-menerus sehingga 

memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan 

menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian antar pihak. Mediator memiliki 
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tugas mengarahkan dan memandu para pihak untuk menyampaikan ekspresinya 

tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas 

diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat 

mengakibatkan gagalnya proses mediasi diantara para pihak. Selanjutnya 

mediator ikut mengarahkan dan memperlancar proses komunikasi supaya 

memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang 

disengketakan.  Untuk itu mediator harus memiliki kemampuan komunikasi baik 

secara verbal atau non-verbal, mendengar secara efektif, membingkai ulang, 

kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan prafrase, 

menyimpulkan, membuat catatan dan membuat rasa humor. Jadi mediator 

sebagai negosiator harus mampu mengelola konflik, melakukan pemecahan 

masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis.
28

  

Seorang mediator juga harus mempunyai wawasan dan kesetiaan pada prinsip-

prinsip keadilan yang luas, kesamaan dan kesukarelaan untuk ditanamkan dalam 

pertukaran negosiasi di antara para pihak serta  memiliki keterampilan 

menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah 

pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mediator mampu membawa para 

pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan 

cukup penting ditengah-tengah mereka. Mediator juga harus menggunakan 

bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak 

menggunakan istilah asing, sehingga menyulitkan para pihak dalam 

memahaminya. Ketidak nyamanan bahasa, kesulitan memahami kata-kata limat, 

dan penggunaan kata ambigu atau kalimat yang tidak lazim digunakan para 
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pihak, dapat menjadi faktor yang akan menghambat proses mediasi. Oleh karena 

itu, mediator harus sangat hati-hati menggunakan bahasa lisan maupun tulisan 

dalam menjalankan mediasi, mengingat pihak yang bersengketa sangat rentan 

ketidaktepatan bahasa yang digunakan mediator dapat mengancam gagalnya 

mediasi. Persyaratan tersebut adalah persyaratan mediator dalam kaitannya 

dengan  kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang 

untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang 

berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh 

mereka.29  Persyaratan lain ini terdiri atas: 

1) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah. 

2) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. 

3) Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap 

kesepakatan para pihak. 

4) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.30 

Selain kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki mediator seperti yang 

dijelaskan diatas, dalam menyelesaikan  penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi hingga terjadi kesepakatan, mediator juga harus 

mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat 

perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan 

bulat yang akan dilaksanakan bersama. Syarat diatas benar-benar harus dipenuhi 

oleh seorang mediator karena tugas yang dibebankan kepadanya sangat besar, 

seorang mediator sangat diharapkan bisa menyelesaikan proses mediasi dengan 
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lancar dan menghasilkan kesepakatan antar pihak-pihak yang berselisih. 

Memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk di 

dengar penjelasannya sehingga semua pihak merasa mempunyai kedudukan 

yang setara. Disnaker Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan, berwenang untuk melakukan mediasi 

perselisihan hubungan industrial terhadap pengusaha dan pekerja yang beselisih 

dimana pegawainya berperan sebagai mediator dalam menyelesaiakan hubungan 

industrial yang terjadi. 

2.4.3.Peran dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi 

Peran Mediator dalam Mediasi, Pada dasarnya seorang mediator berperan 

sebagai pihak penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak 

untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu 

dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus 

seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk 

merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan 

penyelesaian sengketanya harus dapat diterima dan juga dapat memuaskan 

kedua belah pihak. Peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah 

mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar 

mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan 

permasalahannya. Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak 
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dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) 

persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.31 

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai 

perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan 

persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Disamping itu, seorang mediator 

membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik 

beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator pun 

akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Mediator biasanya dapat 

memperoleh informasi dari pihak yang bersedia saling membagi informasi.32 

Mediator memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu 

para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah 

pihak untuk menyelesaikan perkara, mereka dapat menawarkan penilaian yang 

netral dari posisi masing-masing pihak. Mereka juga dapat mengajarkan para 

pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, 

menilai alternatif-alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap 

konflik mereka.  

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya 

bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, tetapi ia juga harus 

membantu para pihak untuk mendesain menyelesaikan sengketanya sehingga 

dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Seorang mediator harus memiliki 

kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan 

dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan 
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penyelesaian masalah sehingga akhirnya dapat menemukan rumusan 

kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang akan 

ditindaklajuti bersama pula.
33 

Menurut Gary Goodpaster, ia mengemukakan bahwa peran mediator 

menganalisis dan dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudian 

mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan 

menuntut para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat. Diagnosis 

sengketa penting untuk membantu para pihak mencapai mufakat. Peran penting 

mediator itu meliputi: 

1) Melakukan diagnosis konflik. 

2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis. 

3) Menyusun agenda. 

4) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi. 

5) Mengejar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar. 

6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting. 

7) Menyelesaikan masalah untuk menciptakan piihan-pilihan. 

8) Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesain problem.
34

 

 

Fungsi Mediator, Menurut Fuller mediator memiliki beberapa fungsi yaitu yang 

pertama, sebagai Katalisator, bahwa kehadiran mediator dalam proses 

perundingan  mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi 

dan bukan sebaliknya menyebabakan terjadinya salah pengertian di antara para 

pihak walaupun dalam pratik dapat saja setelah proses perundingan para pihak 
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tetap mengalami sengketa. Oleh sebab itu, fungsi mediator berusaha untuk 

mempersempit terjadinya sengketa, kedua, sebagai pendidik, dimaksudkan 

berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan 

kendala usaha dari para pihak. Oleh karena itu, ia harus melibatkan dirinya ke 

dalam dinamika perbedaaan diantara para pihak agar membuatnya mampu 

menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak 

usulan atau permintaan satu sama lainnya, ketiga, sebagai narasumber, mediator 

harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-

sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang berita jelek, mediator 

harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap 

emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang 

tidak enak dan kasar dari salah satu pihak, keempat, sebagai Penyampaian Pesan, 

mediator berperan sebagai penyampaian pesan dari para pihak untuk 

dikomunikasikan pada pihak lainnya, oleh karena itu seorang mediator juga 

harus mampu membuka jalur komunikasi dengan para pihak, dan kelima, 

sebagai pemimpin, mediator harus mampu mengambil inisiatif untuk mendorong 

agar proses perundingan dapat berjalan secara prosedural sesuai dengan 

kerangka waktu yang sudah dirancang.
35

 

2.4.4.Tipologi Mediator 

Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatakan sejumlah sikap 

yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi 

dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membatu dan 
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mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator 

dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang 

bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat di indentifikasi tipe-tipe 

mediator antara lain: 

1) Mediator sosial (social network mediator), mediator ini berperan dalam 

sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para 

pihak yang bersengketa. Mediator dalam tipologi ini sebagai bagian sebuah 

jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung. Seseorang 

yang membantu menyelesaikan sengketa, misalnya, antara dua tetangganya, 

rekan sekerjanya, teman usahanya, atau antara kerabatnya digolongkan dalam 

tipologi ini. Begitu pula, jika seorang tokoh masyarakat atau agama yang 

dikenal oleh pihak-pihak yang bertikai membantu  menyelesaikan sengketa 

yang terjadi, dapat digolongkan ke dalam mediator hubungan sosial. 

2) Mediator otoritatif (authoritative mediator), Tipe mediator otoritatif adalah 

dimana dalam proses mediasi mediator tidak memiliki kewenangan yang 

besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antara pihak. Mediator 

tipe ini terdiri dari mediator sebagai tokoh formal misalnya pejabat-pejabat 

yang mempunyai kompetensi dibidang sengketa yang ditangani. Disyaratkan 

orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa yang ditangani. 

3) Mediator mandiri (indpendent mediator), Tipe mediator independen adalah 

tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan institusi 

apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator pada tipe ini 

yaitu mediator yang profesional, orang yang berprofesi sebagai mediator, 
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mempunyai legitimasi untuk melakukan negosiasi-negosiasi dalam mediasi. 

Misalnya Konsultan hukum, pengacara, arbiter.
36

 

2.4.5.Tanggung jawab Mediator 

Mediator memiliki tanggungjawab terhadap para pihak: 

1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihaknya, baik 

dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat 

sengketa. 

2) Mediator dilarang mepengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk 

menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah 

sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. 

3) Mediator menjalankan fungsinya harus beritikad baik, tidak berpihak, dan 

tidak mempunyai kepntingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan 

para pihak. 

 

2.4.6.Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Mediator 

Seorang Mediator memiliki sejumlah Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban 

dalam menjalankan mediasi. Adapun yang menjadi Tugas, Kewenangan, dan 

Kewajiban seorang mediator adalah: 
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1) Tugas Mediator 

 

Mediator bertugas untuk melakukan: 

a. Melakukan diagnosis konflik, mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak 

pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, 

latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. 

b. Mengidentifikasian masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak, 

mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-

kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Pada prateknya para pihak 

tidak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan 

kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, mediator bertugas 

mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis dan runtut pokok 

persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Indentifikasi dan 

sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam 

proses mediasi. 

c. Menyusun agenda, merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena 

agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua 

belah pihak dalam menjalankan mediasi. Penyusunan agenda ini harus 

diberitahu kepada kedua belah pihak oleh mediator. 

d. Mempelancar dan mengendalikan komunikasi, mediator membantu para 

pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam pratiknya 

banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk megungkapkan persoalan 

dan kepentingan mereka. 

e. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak, 

menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak, hal ini penting 
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digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan 

berada pada sikap bersihkukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah 

kepada kepentingan rill yang diinginkan. 

f.   Mediator bertugas megubah pandang egosentris masing-masing pihak 

menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. 

g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat 

definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan yang lebih 

universal (umum). 

h. Memasukan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian 

permasalahan. 

i.   Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak 

dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. 

j.   Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam 

kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan 

yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam 

kerangka yang saling menguntungkan para pihak.37 

 

2) Kewajiban Mediator 

Kewajiban seorang mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial yaitu meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum 

dilaksanakan proses  mediasi, memanggil para pihak yang berselisih, memimpin 

dan mengatur jalannya sidang mediasi, membantu para pihak membuat 

perjanjian bersama apabila tercapai kesepakatan, membuat anjuran secara 

tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan, membuat risalah penyelesaian 
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perselisihan hubungan industrial, menjaga kerahasiaan semua keterangan yang 

diperoleh, membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mencatat hasil penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dalam buku. 

3) Kewenangan Mediator 

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam mejalankan proses 

mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana 

mereka megizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa 

mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan 

mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para 

pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah 

berjalan sebagai mana mestinya. Adapun yang menjadi kewenangan  seorang 

mediator yaitu meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan 

dan tertulis, meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan 

perselisihan dari para pihak, menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi 

apabila diperlukan dan meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari 

Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau lembaga terkait dan menolak 

kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus. 

2.4.7.Langkah Kerja Mediator 

 

Langkah kerja yang akan ditempuh mediator diberitahukan kepada para pihak  

sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. 

Langkah tersebut dapat tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui 
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bersama antara para pihak dengan mediator hal ini cukup berarti guna menepis 

kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat berbelit dan sulit 

diwujudkan, sehingga sebagai bagian kalangan tidak begitu tertarik penyelesaian 

sengketa melalui jalur mediasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai langkah 

kerja mediator: 

1) Pramediasi, langkah ini menjelaskan bahwa mediator dapat melakukan 

pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para 

pihak. Mediator harus dapat memahami permasalahan melalui kontak dengan 

para pihak, sehingga ia memiliki persepsi tersendiri. Hal ini penting bagi 

mediator karena sebelum memulai mediasi ia sudah memiliki gambaran 

umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidaknya 

persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi.  

2) Sambutan mediator, langkah ini menjelaskan bahwa mediator hanya berperan 

membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dan ia tidak memiliki 

kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan. Sebuah proses mediasi 

pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang 

mewakili mereka. Mediator semata-mata menjadi fasiliator dan penghubung 

untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. 

mediator sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah apalagi 

menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. 

Namun, mediator diperbolehkan menawarkan pihak-pihak berdasarkan usul 

pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan 

diantara mereka sehingga terjadi kesepakatan.38 

                                                           
38 

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarata, Sinar Grafika, 2005, hlm. 13. 
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3) Pada kesempatan yang sama mediator juga harus meyakinkan kembali para 

pihak yang masih ragu tentang proses mediasi, karena hal ini penting untuk 

memperkuat landasan dan posisi mereka menuju tahap selanjutnya dari 

mediasi. Mediator bersama para pihak menyusun aturan yang harus diikuti 

bersama dalam menjalankan proses mediasi selanjutnya. Hal ini penting bagi 

mediator sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengontrol jalannya 

mediasi. 

4) Presentasi para pihak, pada langkah ini mediator memberikan kesempatan 

kepada para pihak untuk menceritakan dan mempersentasikan permasalahan 

masing-masing secara mendalam. Mediator membuat ringkasan setelah 

masing-masing pihak menyelesaikan presentasinya ringkasan tersebut 

dipedengarkan kembali kepada para pihak, agar mereka benar-benar 

memahaminya. 

5) Identifikasi masalah, mediator harus mengidentifikasi masalah utama yang 

dipersengketakan, dan melihat persoalan yang kelihatannya disepakati bahwa 

dalam bahasa presentasi para pihak . 

6) Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan, pada langkah ini mediator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

menyusun hasil presentasi para pihak dalam dua bentuk kategori yaitu 

permasalahkan yang diperselisihkan dan permasalahkan yang disepakati. 

Persoalan-persoalan tersebut diurutkan dalam suatu daftar, yang dimulai dari 

persoalan yang telah disepakati sampai yang masih diperselisihkan. Mediator 

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih persoalan mana 

yang mendapat prioritas untuk didiskusikan. 
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7) Negosiasi, langkah ini merupakan langkah penting dimana para pihak sudah 

memulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk 

memperoleh kesepakatan. Langkah ini biasanya memerlukan waktu yang 

agak lama karena para pihak sudah memulai diskusi mengenai tawaran yang 

mungkin mereka sepakati bersama. 

8) Perumusan kesepakatan, jika di dalam mediasi telah ditemukan beberapa 

kesepakatan antara para pihak, maka mediator dapat merumuskan dalam 

bahasa tulisan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. 

Rumusan kesepakatan tersebut dapat berupa pernyataan yang dapat diterima 

kedua belah pihak yang akan menjadi bahan penting dalam perumusan 

keputusan akhir nantinya. 

9) Mencatat keputusan akhir, sebelum keputusan akhir dibuat, para pihak 

dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali 

kesepakatan yang telah dirumuskan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat 

mediator harus memastikan bahwa seluruh isu sudah dibahas. Para pihak 

merasa puas dan tidak ada halangan lagi yang mengganjal dari keduanya, dan 

mereka siap membuat keputusan akhir, mediator meminta komitmen 

kesepakatan akhir dari para pihak, dan setelah mereka memberikan komitmen 

tersebut maka keputusan yang dibuat dituangkan dalam bentuk tulisan berupa 

perjanjian mediasi.  

10) Penutup mediasi, pada langkah ini mediator mengingatkan bahwa keputusan 

yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh 

masing-masing pihak, dan mengingatkan apa yang semestinya dilakukan oleh 
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kedua belah pihak pasca mediasi, dengan berakhirnya langkah ini, maka 

secara formal mediasi telah selelsai.39 

 

2.4.8.Dasar Hukum 

Peraturan terkait yang menjadi dasar hukum dalam Pelaksanaan Pengangkatan 

Mediator  yaitu  sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja 

Mediasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.Jenis Penelitian 
 

Jenis Metode penelitian adalah hukum normatif-empiris yang pada dasarnya 

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya 

penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris 

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam 

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan bagaimana pelaksanaan 

pengangkatan mediator Disnaker Kota Bandar Lampung
.40 

 

3.2.Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka pendekatan masalah dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan 

empiris yaitu: 

 

3.2.1.Pendekatan Normatif 

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan pelaksanaan 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Adytia Bakti, Bandung,  2002, 

hlm.53. 
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pengangkatan mediator yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum 

melalui perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

3.2.2.Pendekatan Empiris 

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui 

penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan 

mewawancarai  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Mediator 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang dianggap mengetahui secara 

jelas permasalahan yang dibahas. 

 

3.2.3.Data dan Sumber Data  

 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu: 

3.3.1.Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data 

primer  diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field 

research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, metode 

wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. 
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3.3.2.Data Sekunder  

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka 

yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau 

bahan hukum tertulis lainnya. 

Data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-

undangan dan dokumen hukum.
41

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja 

Mediasi. 

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu 

hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan 

dengan penelitian atau masalah yang dibahas. 

3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.
42
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3.4.Prosedur  Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.4.1.Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1) Studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah suatu prosedur pengumpulan data 

dengan membaca dan memahami dan mengutip bahan-bahan seperti peraturan 

perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah dan berbagai 

sumber bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. 

Adapun tujuan yang dilakukan studi kepustakaan ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran awal dari permasalahan yang dibahas sebelum 

melakukan penelitian kelokasi penelitian. 

2) Studi lapangan, studi lapangan ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh 

data bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

dengan para narasumber yang mempunyai hubungan langsung dengan 

pelaksanaan pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung yaitu diantaranya melakukan wawancara terhadap, Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung. 
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3.4.2.Prosedur Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap editing, pada tahap ini data yang diperoleh diolah dengan cara pemilihan 

data dengan cermat dan selektif, sehingga diperoleh data yang relevan dengan 

pokok permasalahan. 

2) Tahap identifikasi data yang telah terkumpul diidentifikasi sesuai dengan jenis 

dan kelompoknya. 

3) Tahap konstruksi data tersebut disusun sesuai data-data yang diperoleh 

menurut tata urutan yang telah ditetapkan dengan konsep tujuan dan harapan. 

 

3.5.Analisis Data 

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok 

pembahasan bidang penelitian, maka data-data itu dianalisis secara deskriftif 

kualitatif yaitu menginter prestasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat 

sehingga diharapkan dari data-data itu dapat dijelaskan proses pelaksanaan 

pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasaan di atas, maka dapat diambil 

sebuah kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap - tahap pelaksanaan pengangkatan mediator Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung dapat dilaksanakan melalui proses seleksi oleh Kepala Dinas. 

Kepala Dinas melakukan seleksi kepada setiap PNS yang mengajukan 

permohonan untuk dapat diusulkan menjadi mediator. PNS yang telah  

memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dapat di usulkan oleh Kepala 

Dinas Ke Kemenakentrans untuk setiap usulan calon mediator yang disetujui 

oleh Menteri Tenaga kerja akan mendapat surat panggilan untuk mengikuti 

pendidikan kilat dan kompetensi di Kemenakentrans. Calon mediator yang 

telah lulus pelatihan dan kompetensi serta telah ikut  mendampingi 

penyelesaian kasus sebanyak 10 kasus dapat diangkat sebagai mediator.  

2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengangkatan mediator di Disnaker 

Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu dibatasinya usia maksimal 45 tahun, 

kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peminat PNS untuk menjadi 

mediator, kurangnya tujangan kesejahteraan, waktu pelatihan berbulan-bulan, 
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dan PNS harus mampu menguasai peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan. 

5.2.Saran 

1) Menurut penulis diharapkan agar sebaiknya Disnaker Kota Bandar Lampung 

perlu meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) dan 

jumlah mediator dapat segera ditambah sesuai dengan perkembangan jumlah 

sengketa yang ditangani. 

2) Perlu adanya pembaruan suatu sistem di Disnaker Kota Bandar Lampung 

dalam proses pengangkatan mediator dengan melihat sistem pengangkatan di 

Disnaker Kota Bandar Lampung saat ini proses pengangkatan dapat berjalan 

jika adanya PNS yang berminat untuk mengajukan diri menjadi mediator tetapi 

pada faktanya kurangnya minat PNS untuk menjadi mediator sehingga adanya 

kendala dalam proses pelaksanaan pengangkatan mediator untuk itu menurut 

penulis perlu adanya suatu pembaruan sistem dimana Kepala Dinas menunjuk 

langsung PNS yang berpotensi dan memenuhi syarat-syarat sebagai mediator 

untuk dapat diusulkan menjadi mediator hubungan industrial sehingga 

Disnaker Kota Bandar Lampung memiliki pegawai mediator yang memadai. 
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