
i 
 

CCOVERCC 

 

 

 

 

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN 

MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN 

KEPENTINGAN DI  DINAS TENAGA KERJA KOTA 

SEMARANG  

(Studi Kasus PT.Global Multi Pharmalab Dengan Puk.F.Sp 

Farmasi dan Kesehatan Reformasi) 

 

SKRIPSI 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  

 

Oleh 

MAR-A NISHFA KURNIA 

8111413107 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 
 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 



iii 
 

 

 



iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini  : 

Nama  : Mar-a Nishfa Kurnia 

Nim  : 8111413107 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan 

Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan Di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Studi Kasus “PT.Global Multi 

Pharmalab” Dengan “PUK.F.Sp. Farmasi Dan Kesehatan Reformasi”)” 

adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun 

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui 

adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum. 

 

      Semarang, 06 September 2017 

Yang menyatakan, 

 

 

Mar-a Nishfa Kurnia 

NIM. 8111413107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN  

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyiraah:6) 

2. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa 

yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan (Walter Beganhot) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta, 

Bapak Kabul Iriyanto (Alm) dan Ibu Siti 

Koriyah. 

2. Dosen pembimbingku Bapak Tri 

Sulistiyono dan Bu Windi yang telah 

sabar membimbing sampai akhir. 

3. Teman-teman Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang angkatan 

2013. 

4. Almamaterku. 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Mediasi Dalam 

Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 

(Studi Kasus “PT.Global Multi Pharmalab” Dengan “PUK.F.Sp. Farmasi dan 

Kesehatan Reformasi”)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum di Universitas Negeri Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

rasa tulus, ikhlas dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang; 

2. Dr. Rodiyah, S,Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang; 

3. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi; 

4. Windiahsari, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, 

arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi; 

5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu yang 

diajarkan kepada penulis; 

6. Budi Astuti, S.H, M.H., Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga 

Kerja Kota Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian 

di bagaian Hubungan Industrial; 



viii 
 

7. Bapak Sudiyono, S.H., selaku Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga 

Kerja Kota yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; 

8. Bapak Purwoto, selaku Ketua Serikat pekerja PT.Global Multi Pharmalab 

yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; 

9. Bapak Kabul Iriyanto (Alm) dan Ibuku tersayang  yang selalu berjuang 

mengorbankan jiwa raga dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta 

doa yang tak henti hentinya dan yang menjadi alasan saya untuk selalu terus 

berjuang; 

10. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani penulis selama ini, Eni 

Fitriana, Tri Endah, Adlina Adiati, Elvin Rangga, Eka Sujana, Awan 

Kusuma; 

11. Anis, Mila, Gilang dan Awan yang telah meluangkan waktu untuk menemani 

penulis dalam melakukan penelitian; 

12. Saudara-saudaraku Pahampalam yang menjadikan dunia menjadi cerita. 

13. Keluarga Wisma Kartini, Bapak Sunardi beserta mbak dan adek kos; 

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak 

mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Akhir kata dan sebuah harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi 

perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. 

     Semarang, 06  September 2017 

        Penulis 

 

       Mar-a Nishfa Kurnia 



ix 
 

ABSTRAK 

 

Kurnia, Mar-a Nishfa. 2017. “Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Mediasi 

Dalam Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan Di Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang (Studi Kasus “PT.Global Multi Pharmalab” Dengan “PUK.F.Sp. 

Farmasi Dan Kesehatan Reformasi”)”. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Tri Sulistiyono S.H., M.H., 

Pembimbing II, Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Mediasi, Perselisihan Kepentingan, PT.Global Multi Pharmalab. 

 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial memerlukan tata cara 

menuntut perundang-undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana 

kemantapan, ketertiban, sehingga terwujud penyelesaian perselisihan yang efektif, 

efisian, murah dan adil. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penyelesaian diluar pengadilan dan di dalam 

pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. 1) Bagaimana 

pengaturan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan 2) 

Bagaimana pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan reformasi 3) Bagaimana hambatan yang 

dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan antara PT.GMP 

dengan PUK.F.Sp Farkes Reformasi 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis 

empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder 

dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dokumentasi, serta 

studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data dan analisis 

data menggunakan metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian bahwa pengaturan pelaksanaan mediasi dalam 

menyelesaikan perselisihan kepentingan menggunakan Undang-undang No.2 

Tahun 2004. Pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan Reformasi tidak sampai Perjanjian bersama dan 

belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004. Kendala yang dihadapi 

oleh mediator dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan antara PT.Global 

Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan Reformasi adalah 

tidak adanya keterbukaan antara para pihak, Pihak perusahaan diwakilkan HRD, 

terbatasnya kewenangan yang diatur undang-undang. 

Simpulan pelaksanaan mediasi di dinas tenaga kerja kota semarang belum 

sepenuhnya sesuai dengan UU no.2 tahun 2004. saran untuk mediator dinas 

tenaga kerja kota semarang melaksanakan mediasi sesuai undang-undang nomor 2 

tahun 2004. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan nasional 

dimana tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik, oleh karena itu 

perjanjian kerja merupakan dasar pengikat antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  

Tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Penjelasan umum undang-undang No.13 tahun 2003 menyatakan bahwa 

pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan 

pembangunan masyarakat seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan 

harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan 

merata baik material maupun spiritual.  Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.13 

Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi; 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional daerah;
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c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; 

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. 

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota  

Metropolitan tebesar kelima di wilayah Republik Indonesia setelah Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan Bandung. Semarang  merupakan salah satu kota paling 

berkembang di pulau jawa dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai dua 

(2) Juta dengan jumlah perusahaan yang mencapai angka (300) tiga ratus. 

Semarang yang di dominasi oleh sektor Industri dan sektor perdagangan maka 

masalah ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat kompleks. 

(Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang) 

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah perselisihan antara 

perusahaan dengan tenaga kerja yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja kota 

Semarang. Dari banyaknya kasus yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja kota 

Semarang ini mencerminkan bahwa tidak adanya keserasian antara pekerja dan 

perusahaan dan tidak terpenuhinya hak-hak para pekerja. Perselisihan hubungan 

industrial dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat pekerja, serta setiap 

perusahaan, hal ini karena perselisihan hubungan industrial dapat terjadi karena 

suatu permasalahan yang tejadi baik pada pihak pekerja, pengusaha, ataupun 

kedua belah pihak. Misalnya upah, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

jamsostek dan aspek lainnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada akhirnya 

akan mengakibatkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akan semakin 

meningkat. Selain hal tersebut terdapat faktor kepentingan yaitu kepentingan 

pengusaha dan kepentingan pekerja. Lemahnya kedudukan dan posisi tawar buruh 
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terhadap pengusaha, di negara-negara berkembang khususnya di indonesia 

disebabkan oleh dua hubungan kepentingan yang kurang searah. Disatu pihak 

pengusaha (sumber daya produksi) ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya, di pihak lain buruh pada dasarnya menginginkan kenaikan upah dan 

perbaikan tingkat kesejahteraan. Perangkat hukum masih belum dapat 

mengakomodasi secara proporsional terhadap keberpihakannya kepada buruh dan 

majikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan ketidak serasian kedua kepentingan 

tersebut maka perlu adanya suatu perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan terjalin hubungan 

kerja yang harmonis dapat terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak 

secara timbal balik dan dapat meningkatkan produktivitas bagi pengusaha dan 

peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial memerlukan tata cara 

menuntut perundang-undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana 

kemantapan, ketertiban, sehingga terwujud penyelesaian yang efektif, efisien, 

murah dan adil dengan di landasi musyawarah mufakat  antara pihak yang 

berselisih. Dengan demikian, permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan 

dengan baik. Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-undang No.2  

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). 

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha  dengan pekerja atau 

buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 
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Sebagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, namun dalam kenyatannya masih banyak para pelaku proses produksi 

yaitu unsur pekerja serta pengusaha dan juga pemerintah, belum memahami 

secara lebih komprehensif.  

Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibagi dalam dua 

tahap yaitu tahap penyelesaian di luar pengadilan dan tahap penyelesaian di dalam 

pengadilan. Proses penyelesaian di luar pengadilan diawali dengan penyelesaian 

para pihak, yaitu penyelesaian secara bipartit antara para pihak di tingkat 

perusahaan. Jika bipartit tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai 

kesepakatan maka salah satu pihak atau kedua belah pihak bisa meminta bantuan 

jasa konsiliator. Apabila para pihak tidak memilih konsiliator selama 7 (tujuh) 

hari kerja yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang 

ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota, maka perselisihan mereka dapat 

ditangani oleh mediator dalam proses mediasi. Selanjutnya apabila ditingkat 

mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang berperkara dapat 

mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Setempat. 

Keuntungan penyelesaian secara mediasi adalah dapat membantu proses 

negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, mengurangi rasa 

permusuhan dan bersifat pribadi. Mediator diperbolehkan menawarkan usulan 

kepada pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan kelemahan dari mediasi adalah 

seringkali terjadi praktek penundaan karena sering terjadi ketidakhadiran para 



5 
 

 
 

pihak yang berselisih baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja atau buruh, dan 

kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian. 

Perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediasi 

adalah: 

1. Perselisihan Hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya 

hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap 

ketentuan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan 

Atau Perjanjian Kerja Bersama. 

2. Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan dalam hubungan kerja yang 

timbul karena tidak adanya keserasian pendapat mengenai pembuatan dan 

atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan Dalam Perjanjian 

Kerja, Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama.  

3. Perselisihan PHK yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya 

kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran kerja yang dilakukan oleh 

salah satu pihak. 

4. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu perselisihan 

antara serikat pekerja atau serikat buruh yang satu dengan serikat pekerja 

atau serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan, karena tidak adanya 

persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerjanya. 

Dari berbagai penelitian hukum ketenagakerjaan sedikit yang membahas 

mengenai perselisihan kepentingan. Banyak dari Peneliti hukum lebih berfokus 

pada perselisihan pemutusan hubungan kerja (phk), padahal kita tau bahwa 

perselisihan kepentinganpun banyak terjadi pada pekerja dan pengusaha di 
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Indonesia. Dimana Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak 

adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-

syarat kerja yang di terapkan dalam perjanjian kerja, atau PP (Peraturan 

Perusahaan), atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Contohnya kenaikan upah, 

Transportasi, uang makan, premi dana dan lain-lain. 

Terjadi perselisihan kepentingan yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja 

Kota Semarang yang sangat menarik yaitu perselisihan kepentingan antara 

pengusaha dengan serikat pekerja antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.SP. Farmasi dan Kesehatan Reformasi. PT.Global Multi Pharmalab 

merupakan perusahaan cukup besar yang bergerak di bidang perusahaan farmasi 

(komoditas obat) dan PUK.F.SP. Farmasi dan Kesehatan Reformasi ialah 

pimpinan unit kerja federasi serikat pekerja yang terdiri dari lima sektor, yakni 

Farmasi, Rumah Sakit, Jamu, Kosmetik, dan pelayanan Umum,  Organisasi 

Independen yang memperjuangkan kepentingan semua pekerja tanpa diskriminasi. 

Serikat pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi meminta kepada pihak 

perusahaan untuk pembaharuan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), beberapa 

tuntutan kesejahteraan pekerja yang diminta untuk ditingkatkan : 

1. Tunjangan masa kerja naik menjadi Rp.5.000,- (Pasal 35 PKB) 

2. Mohon kenaikan uang makan dan uang transport, uang makan dari 

Rp.4.300,- menjadi Rp.6.000,-/hari, uang transport dari Rp.7.000,- 

menjadi Rp.9.000,-/hari (Pasal 38 PKB) 

3. Sumbangan duka untuk pekerja sebesar Rp.500.000,- dan untuk 

keluarga pekerja yang meninggal sebasar Rp.300.000,- (Pasal 39 PKB) 
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4. Rekreasi karyawan dua tahun sekali ditanggung sepenuhnya oleh 

perusahaan dimana sebelumnya hanya diberikan Rp.500.000,- (Pasal 

40 PKB) 

Dari latar belakang diatas maka saya tertarik untuk  meneliti lebih dalam 

mengenai pengaturan pelaksanaan mediasi dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Pengaturan Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan 

Kepentingan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Studi Kasus 

“PT.Global Multi Pharmalab” dengan “Puk.F.SP. Farmasi dan Kesehatan 

Reformasi”)” 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Banyaknya kasus yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 

mau tidak mau ini membuat mediator menyelesaikan perselisihan dengan cepat, 

namun mediator dalam melaksanakan sidang mediasi haruslah sesuai dengan 

peraturan yang sudah ada, mulai dari pengaduan hingga tahapan-tahapan dalam 

mediasi. Mediasi sendiri diatur dalam Undang-undang No.02 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan Tata kerja 

atau pelaksanaan mediasi lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan 

Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. Agar penelitian ini menuju pada suatu 

masalah tertentu dan lebih mendalam pembahasannya, maka penulis 

mengidentifikasi permasalahan ini sebagai berikut : 

1. Pengaturan tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan;  
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2. Permasalahan mendasar antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi; 

3. Pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi; 

4. Hambatan dalam penyelesaian perselisihan kepentingan antara PT.Global 

Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Dari identifikasi masalah diatas, penulis membatasi permasalahan pada 

Pengaturan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Semarang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator 

Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, Serta Pelaksanaan dan Hambatan 

mediasi dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Semarang antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp. Farmasi 

dan Kesehatan Reformasi. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan 

masalah yang telah dikemukakan diatas maka untuk memudahkan penyusunan 

skripsi ini, penulis merumuskan yang menjadi topik pembahasan adalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan? 



9 
 

 
 

2) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan 

kepentingan antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp. 

Farmasi dan Kesehatan Reformasi? 

3) Bagaimana hambatan yang dialami mediator dalam menyelesaikan  

perselisihan kepentingan antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi? 

1.5 TUJUAN PENELITIAN  

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data 

akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang 

terjadi di bidang ketenagakerjaan, sehingga para pekerja, pengusaha serta 

pemerintah dapat berperan serta terutama dalam melakukan perlindungan 

terhadap hak-hak para pekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mendiskripsikan pengaturan tentang pelaksanaan mediasi dalam 

menyelesaikan perselisihan kepentingan; 

2) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan antara PT.Global Multi Pharmalab dengan 

PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi; 

3) Untuk mendiskripsikan hambatan yang dialami mediator dalam 

menyelesaikan perselisihan kepentingan antara PT.Global Multi 

Pharmalab dengan PUK.F.Sp. Farmasi dan Kesehatan Reformasi. 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan 

hukum ini antara lain: 

1.1.1 Manfaat Teoritis 

1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu hukum. Khususnya dalam hal ketenagakerjaan; 

2) Menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang hukum 

ketenagakerjaan; 

3) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai  acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenisnya selanjutnya. 

1.1.2 Manfaat Praktis 

1) Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis 

mengenai hukum ketenagakerjaan khususnya dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh; 

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terutama bagi praktisi 

hukum, pejabat atau instansi terkait khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang tepatnya bagian hubungan industrial dalam menetapkan 

kebijakan lebih lanjut tehadap pelaksanaan atau pun pemberlakuan 

mediasi. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

1.3.1 Bagian awal skripsi yang memuat: 

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, halaman pernyataan 

orisinilitas, pernyataan persetujuan publikasi, motto dan persembahan, 

prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.3.2 Bagian isi skripsi yang memuat: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini membahas mengenai penelitian terdahulu, tinjauan 

dan konsep-konsep serta teori yang mendasari penulisan ini adalah 

mengenai tinjuan umum hubungan industrial, tinjauan umum perselisihan 

hubungan industrial, tinjauan mediasi, tinjauan mediator, perselisihan 

kepentingan, serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III ini membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh 

penulis untuk meneliti. Metode penelitian berfungsi untuk mempermudah 

penulis untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk melengkapi 

tulisan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
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teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang dilakukan 

penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Mediasi 

dalam Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Semarang (Studi Kasus “PT.Global Multi Pharmalab” dengan 

“PUK.F.SP. Farmasi dan Kesehatan Reformasi”)”. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai 

simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja 

yang telah didapatkan selama penelitian.  

1.3.3 Bagian akhir skripsi yang memuat : Lampiran dan Daftar Pustaka.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian 

ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas 

tentang mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Semarang atau yang berkaitan. Referensi tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian dan 

Penulis Penelitian  

Hasil Penelitian Keterkaitan dengan 

penelitian Penulis 

Kebaharuan  

“Penyelesaian 

Perselisihan 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

(PHK) Karena 

Kesalahan Berat 

pada Tingkat 

Mediasi di Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

Kabupaten 

Purbalingga” 

(Sawitri Dian 

Kusumo, Universitas 

Jenderal Soedirman, 

2012) 

 

Pelaksanaan 

penyelesaian 

perselisihan 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

(PHK) karena 

kesalahan berat 

telah sesuai 

dengan ketentuan 

dalam Undang-

undang Nomor 2 

Tahun 2004  

Keterkaitan 

Penelitian milik 

Sawitri dengan 

penulis Membahas 

mengenai 

pelaksanaan 

mediasi, namun 

penelitian sawitri 

mengenai 

perselisihan PHK 

sedangkan penulis 

perselisihan 

kepentingan 

Penelitian 

penulis 

membahas 

mengenai 

pengaturan 

pelaksanaan 

penyelesaian 

perselisihan 

kepentingan  
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Efektivitas Mediasi 

sebagai upaya 

penyelesaian 

perselisihan 

hubungan industrial  

(studi proses mediasi 

pada balai playanan 

penyelesaian 

perselisihan tenaga 

kerja (BP3TK) Jawa 

Tengah 

(Muhamad Hasan 

Muaziz, Universitas 

Negeri Semarang, 

2013) 

Mediasi yang 

dilakukan di 

BP3TK dapat 

berjalan efektif 

Keterkaitan skripsi 

ini dengan penulis 

membahas 

mengenai mediasi, 

namun penelitian 

muhamad hasan 

lebih pada 

keefektifan mediasi  

Pada 

penelitian 

penulis lebih 

rinci 

membahas 

mengenai 

pelaksanaan 

mediasinya 

Pelaksanaan mediasi 

dalam penyelesaian 

phk di dinas tenaga 

kerja kota surakarta 

(Ari Dwi Hastuti, 

Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 

2008) 

Mekanisme 

mediasi sudah 

sesuai dengan 

undang-undang 

dan pelaksanaan 

perjanjian 

bersama dalam 

prakteknya 

dilakukan saat 

tercapai 

kesepakatan. 

Keterkaitan dengan 

penelitian penulis 

adalah mengenai 

mediasi, tetapi 

penelitian ari dwi 

hastuti lebih 

menekankan pada 

mekanisme mediasi 

phk dan perjanjian 

bersama setelah 

terjadi kesepakatan. 

Penelitian 

penulis 

membahas 

mengenai 

pengaturan 

pelaksanaan 

perselisihan 

kepentingan 

serta 

hambatan 

dalam 

mediasi 

2.2 Tinjauan Hubungan Industrial 

2.2.1 Pengertian Hubungan Industrial 

Hubungan industrial berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang 

undang No.13 Tahun 2003 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.  
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 Sedangkan menurut Dr.Payaman J. Simanjuntak, APU dalam bukunya 

Ugo dan Pujiyo (2014:3): hubungan industrial adalah hubungan antara semua 

pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau 

pelayanan jasa di suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas usaha.  

 Muzni Tambuzai dalam bukunya Ugo dan Pujiyo (2014:4), menyatakan 

bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola hubungan interaktif yang 

tebentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah) dalam  suatu hubungan kerja. 

 Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa hubungan 

industrial merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, 

serta peran pemerintah sebagai pihak yang menetapkan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan. 

1. Fungsi Hubungan Industrial 

 Dalam melaksanakan hubungan industrial masing-masing pihak 

mempunyai fungsi yang berbeda. Berdasarkan pasal 102 ayat (1) UU No.13 

Tahun 2003, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial  

adalah : 

a. Menetapkan kebijakan,  

b. Memberikan pelayanan,  

c. Melaksanakan pengawasan, 

d. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. 
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 Hubungan industrial pada dasarnya dilaksanakan oleh majikan/pemberi 

kerja dengan buruh/penerima kerja. Majikan dalam melaksanakan hubungan 

industrial dapat meliputi majikan perorangan, perkumpulan orang, badan hukum, 

atau gabungan atau asosiasi pengusaha. Buruh dalam melaksanakan hubungan 

industrial juga dapat diartikan serikat pekerja/serikat buruh dan gabungan serikat 

pekerja. Pelaksanaan hubungan industrial yang baik selalu diawasi oleh 

pemerintah. Objek dari hubungan industrial tertuang di dalam perjanjian kerja, 

perjanjian kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja 

bersama pada intinya memuat syarat-syarat kerja yang meliputi dua tujuan pokok, 

yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan terjaminnya kesejahteraan buruh. 

 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 1 

angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mendefinisikan pekerja/buruh 

sebagai : “ setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam  

bentuk lain”.  

 Pekerja/buruh dan pengusaha terikat dalam hubungan kerja, yakni 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan pemerintah. Pasal 1 angka 5 Undang-

undang Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 6 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial mendefinisikan pengusaha sebagai berikut: 

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri; 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
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3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan diluar wilayah indonesia.” 

 Teori Hubungan Industrial menurut M.Judi Mukzam dalam modul 

hubungan industrial Rizky Dwi Pradana (2013:4) yaitu Teori pluralisme dan 

radikal.  

1. Teori pluralisme  

 Dalam teori ini, pluralisme organisasi dianggap terdiri dari sub-sub 

kelompok dengan kepentingan yang kuat dan berbeda. Sub kelompok adalah 

manajemen dan serikat pekerja. Kelompok dan kepentingan didalam 

organisasi merupakan faktor pemicu kompetisi antara satu dengan lainya 

untuk saling mencapai tujuan masing-masing. Kemudian, teori  pluralisme 

memandang bahwa konflik sifatnya inherent pada interaksi pekerja-

pengusaha, namun dapat dikelola melalui perundingan bersama, sehingga 

tidak mengganggu organisasi. 

2. Teori Radikal 

 Teori radikal sangat dikenal dengan teori maxist dan dikaitkan dengan 

“conflict model” yang memandang bahwa hubungan industrial sebagai 

konflik strukturan yang sifatnya abadi antara pekerja dan pengusaha. Konflik 

terjadi karena perbedaan fungsi pekerja (memberikan tenaga) dan pengusaha 

(pemilik modal yang memberikan kompensasi atas tenaga tersebut). Juga 

karena ketimpangan kekuasaan dan kekayaan ekonomi. Oleh karena itu, 

konflik di pandang tak terelakkan dan pembentukan serikat  pekerja/buruh 



18 
 

 
 

merupakan respon alami pekerja/buruh terhadap eksploitasi dari pemilik 

modal.  

2.2.2 Perselisihan Hubungan Industrial 

 Dalam bidang ketenagakerjan timbulnya perselisihan antara pengusaha 

dengan para pekerja/buruhnya biasanya berpokok pangkal karena adanya 

perasaan-perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang 

menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja/buruh 

namun pekerja/buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan 

pandangan yang berbeda-beda, akibatnya kebijakan yang diberikan oleh 

pengusaha itu menjadi tidak sama. Pekerja/buruh yang merasa puas akan tetep 

bekerja semakin bergairah, sedangkan pekerja/buruh yang tidak puas akan 

menunjukan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-

perselisihan.(Asyadie, 2007:137) 

 Dalam suatu perselisihan, bisa terjadi antara 2 (dua) pihak buruh dan 

pengusaha, atau para pihaknya terdiri dari setidaknya lebih dari 2 (dua) atau lebih 

pihak, yang saling berbeda pendapat mengenai pelaksanaan atau perlakuan 

hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. Perbedaan pendapat ini 

mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara buruh/pekerja 

dengan pihak pengusaha. 

 Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan dalam pasal 1 angka 1 

bahwa : “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 
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mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.  

 Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa bentuk perselisihan 

Hubungan Industrial ada empat (4) yaitu sebagai berikut: 

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. 

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 pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat menganai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara 

serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya 

dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai 

keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerjaan. 

Prinsip-prinsip Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) : 

a. Musyawarah untuk mufakat : pelaksanaanya melalui perundingan bipartit 

(dimana proses bipartit wajib dilakukan sebelum ke proses selanjutnya). 

Begitu juga dalam penyelesaian di luar pengadilan, prinsip musyawarah 

diutamakan. 
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b. Bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan: Sebelum sampai ke 

pengadilan, para pihak yang berselisih, melalui kesepakatan, bebas 

memilih penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase, Konsiliasi ataupun 

Mediasi. 

c. Cepat, adil dan murah: cepat ini dapat dilihat  dari waktu penyelesaianya. 

Bipartit 30 hari kerja. Bila bipartit tidak selesai (tidak tercapai 

kesepakatan), maka melalui kesepakatan para pihak  dapat memilih salah 

satu dari lembaga Arbitrase atau Konsiliasi atau Mediasi. Pada tingkat ini 

penyelesaian tidak lebih dari 30 hari kerja. Apabila melalui salah satu dari 

lembaga tersebut tidak selesai juga (tidak tercapai kesepakatan), maka 

salah satu atau kedua belah pihak mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

2.3 Tinjauan Tentang Mediasi 

2.3.1 Pengertian Mediasi 

 Mediasi berasal dari kosakata inggris yaitu mediation.  Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediasi 

Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

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

perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau  lebih mediator 

yang netral. Mediasi sering diungkapkan dalam berbagai definisi, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Menurut Munir Fuadi, Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk 

memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral 
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yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu 

menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara 

memuaskan bagi kedua belah pihak (Fuadi, 2000 :47). 

b. Menurut Suyud Margono, Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan 

masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerja sama 

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan 

perjanjian dengan memuaskan (Margono, 2000 :28). 

c. Menurut Uwiyono dan Siti, Mediasi yaitu proses penyelesaian perselisihan 

yang melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk 

mempertemukan kedua pihak yang berselisih (Uwiyono dan Siti 

2014:133) 

d. Menurut Lalu Husni Mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan oleh 

seorang atau beberapa orang atau badan atau dewan yang disebut mediator 

mempertemukan atau memberikan fasilitas kepada pihak-pihak yang 

berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya, tanpa mediator ikut 

campur dalam masalah yang diperselisihkan (Husni, 2001 :121) 

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Mediasi 

merupakan proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga yang 

netral untuk membantu mencapai mufakat atau kesepakatan dalam penyelesaian 

perselisihan, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.  

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung 

pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus 

merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat 
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ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun 

lebih dari dua pihak (multiparties) (Rahmadi, 2011 :13). 

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang 

bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena 

berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi 

berakhir  dengan jalan buntu (deadlock, stalemate). Situasi ini yang membedakan 

mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, 

berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri 

sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan 

pihak yang kalah selalu tidak puas (Rahmadi, 2011 :13). 

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak 

berpihak (impartial), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang 

terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan 

atau jika mediasi menemui jalan buntu. Bantuan mediator yang bersifat prosedural 

antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi 

pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian 

saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa 

(Rahmadi, 2011 : 14). 

Lembaga mediasi berwenang menyelesaikan perselisihan, apabila dalam 

perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan/gagal, maka salah satu atau 

kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa 

upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila 

bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertangung jawab di bidang 
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ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam 

waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian 

berkas. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau kedua para pihak, 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat menawarkan 

kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi 

atau melalui arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan penyelesaian 

melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi 

bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. 

Apabila penyelesaian melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu 

pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang 

berhak melakukan mediasi adalah mediator yang berada di setiap kantor instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  

 Tujuan mediasi ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 

meliputi: 

a. Proses membantu bernegosiasi, 

b. Meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial Pancasila, 

c. Ketenangan kerja usaha, peningkatan produksi dan produktivitas. 

Sedangkan Tujuan khusus mediasi meliputi: 

a. Menyelesaikan dengan cepat, cermat dan tuntas, 

b. Menanggulangi secara dini, 

c. Mencegah terjadinya PHK, 

d. Menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. (Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang). 
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Disamping itu, beberapa syarat agar suatu proses mediasi dapat berfungsi 

dengan baik, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak, 

b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan, 

c. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

(trade offs), 

d. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat, 

e. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah 

berlangsung lama diantara para pihak, 

f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak 

memiliki   pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan, 

g. Mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan 

penyelesaian sengketa yang cepat, 

h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-

kepentingan pelaku lainya, seperti pengacara atau penjamin tidak 

diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi (Toar, 1995:17). 

2.3.2  Proses Mediasi 

Mediasi diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Tata kerja 

mediasi diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 termuat di dalam 

BAB VII Pasal 13 sampai dengan Pasal 17. Sebelumnya mediator harus sudah 

mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang 

mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima 

pelimpahan penyelesaian perselisihan dari instansi ketenagakerjaan dan mediator 
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harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 

sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. 

Tata cara dan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi dapat 

berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu: 

a. Para pihak dipanggil secara tertulis untuk hadir pada sidang pertama; 

b. Apabila setelah dipanggil secara patut dengan mempertimbangkan waktu 

penyelesaian dan ternyata pemohon tidak hadir, maka permohonan dihapus 

dari buku perselisihan; 

c. Sebaliknya jika pihak termohon yang tidak hadir, maka mediator 

mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data-data yang ada; 

d. Apabila para pihak hadir di persidangan, maka mediator membuka sidang dan 

memeriksa identitas para pihak. Mediator berwenang menolak wakil para 

pihak yang berselisih apabila ternyata tidak memiliki surat kuasa; 

e. Pihak yang menggunakan jasa hukum harus tetap hadir dalam persidangan. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar proses mediasi dapat selesai tepat waktu; 

f. 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; 

g. Di dalam sidang, mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk 

diminta dan didengar keterangannya. Jadi, di dalam sidang mediasi para pihak 

dapat mempersiapkan saksi atau saksi ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya. 

Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator wajib memberikan 



26 
 

 
 

keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan syarat-syarat 

yang diperlukan. Yang dimaksud membukakan buku dan memperlihatkan 

surat-surat antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan lain-

lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator. 

h. Apabila suatu perundingan yang diperantarai oleh mediator ini berhasil untuk 

mencapai suatu kesepakatan, maka dibuatlah Perjanjian Bersama yang 

ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Perjanjian 

Bersama tersebut, selanjutnya didaftarakan pada Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang 

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. 

Perjanjian Bersama ini mengikat para pihak yang mengadakan kesepakatan, 

untuk itu wajib dilaksanakan oleh para pihak, serta dapat digunakan untuk 

memohon eksekusi ke pengadilan apabila salah satu pihak tidak menjalankan 

isi perjanjian bersama itu secara sukarela. 

i. Apabila sidang melalui lembaga mediasi tidak tercapai kesepakatan atau 

gagal, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak. 

Anjuran tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

1) Keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh; 

2) Keterangan pengusaha; 

3) Keterangan saksi/saksi ahli apabila ada; 

4) Pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator; 

5) Isi anjuran. 

Setelah para pihak menerima anjuran tertulis tersebut, dalam waktu 10 

(sepuluh) hari kerja para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis 



27 
 

 
 

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

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui, mediator 

harus sudah membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama dan 

mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta 

Bukti Pendaftaran. Sedangkan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak 

isi anjuran, maka salah satu pihak  atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial. Anjuran dari mediator tidak bersifat memaksa 

para pihak, oleh karena itu para pihak bebas untuk menolak atau menerimanya. 

Perbedaan antara upaya penyelesaian melalui mediasi dengan bipartit terletak 

pada masuknya pihak ketiga, yaitu mediator dalam menyelesaikan perselisihan, 

dalam bipartit tidak ada pihak ketiga yang masuk menyelesaikan, para pihak 

sendirilah yang menyelesaikannnya. 

Dalam hal perselisihan hubungan industrial menyangkut mengenai 

perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang tidak mencapai kesepakatan pada 

tingkat mediasi di Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka berdasarkan kesepakatan 

para pihak, perselisihan dapat disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian (Ugo dan Pujiyo, 

2011:70-74) 

Hasil dari mediasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: 

a. Berhasil mendorong pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. 

Hasilnya dapat di rumuskan dalam Perjanjian Bersama; 

b. Tidak berhasil mendorong para pihak-pihak yang berselisih mencapai 

kesepakatan, untuk itu mediator menyusun risalah upaya penyelesaian, 

sebagai laporan pertanggungjawaban dan sebagai bahan bagi salah satu 
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pihak yang berselisih untuk dilanjutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

Dari proses diatas maka alur mediasi bisa digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 alur Mediasi 

Perselisihan : 

Hak 

Kepentingan 

PHK 

Antar SP/SB 

(Mediator) 

Maksimal 7 hari kerja 

setelah menerima 

pelimpahahan perkara, 

harus sudah 

mengadakan penelitian 

Segera mengadakan 

sidang mediasi 

pertama 

gagal Sepakat 

Keluarkan Anjuran: 

Maksimal 10 hari 

kerja sejak 

sidang mediasi 

terakhir harus 

sudah 

disampaikan 

kepada para 

Buat Perjanjian 

Bersama 

Setuju 

Tolak 

PHI 
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2.4 Tinjauan Tentang Mediator 

2.4.1 Pengertian Mediator  

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang melakukan mediasi 

disebut mediator. 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 hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

hanya dalam satu perusahaan.  

Pada umumnya tidak semua pegawai Dinas Tenaga Kerja dapat 

memerantarai perselisihan antara pengusaha dengan serikat pekerja karena untuk 

menjadi pegawai perantara harus memenuhi syarat-syarat yang termaktub dalam 

Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Warga Negara Indonesia; 

c. Berbadan sehat menurut Surat Keterangan Dokter; 

d. Menguasai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan; 

e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 

f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); 

g. Syarat lainnya ditetapkan oleh Menteri. 

Peran utama seorang mediator meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Sebagai seorang penasehat proses, 

b. Menunjukan empati bagi kedua belah pihak, 
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c. Tetap netral terhadap isu-isu dan posisi masing-masing, 

d. Memberikan penilaian positif dan negative atas hasil-hasil dan klarifikasi 

isu-isu. 

Mediator memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator 

dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang 

konstruktif bagi diskusi, 

b. Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, 

prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. 

Oleh sebab itu, dia harus berusaha melibatkan dirinya dalam dinamika 

perbedaan diantara para pihak, 

c. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan 

dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui 

bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang 

dicapai oleh pengusul, 

d. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan 

sumber-sumber informasi yang tersedia, 

e. Sebagai “penyandang  berita jelek”, berarti seorang mediator harus 

menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap 

emosional. Untuk itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah 

dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan, 

f. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi 

pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasaranya tidak 

mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan, 
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g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, 

misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perselisihan (Margono, 2000: 

60-61) 

Dalam menangani suatu perselisihan, setiap mediator perlu melakukan 

persiapan berikut ini: 

a. Persiapan umum 

1) Tertarik pada pengumpulan dari pelayanan informasi, 

2) Menghimpun informasi latar belakang tentang: 

a) Pengusaha dan serikat pekerja 

b) Kesepakatan dan persyaratan dan kondisi kerja yang berlaku  

c) Negosiasi dan perselisihan antara kedua pihak yang terjadi dimasa 

lalu. 

b. Persiapan untuk kasus tertentu: 

1) Berkas kasus, 

2) Mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan fakta 

perselisihan, isu-isu yang menonjol, karakter perorangan. 

Penyelesaian mediasi oleh mediator yang diambil dari Dinas Ketenagakerjaan 

dengan urutan sebagai berikut: 

a. Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan 

memerintahkan/ penunjukan mediator untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial, 

b. Membuat panggilan sidang secara tertulis kepada para pihak, 

c. Membuat perjanjian bersama bila tercapai kesepakatan penyelesaian 

perselisihan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh mediator, 
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d. Memanggil saksi atau saksi ahli bila diperlukan, 

e. Membuat anjuran bila tidak tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, 

f. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial bila para 

pihak atau salah satu menolak anjuran, 

g. Membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

kepada Bupati atau Walikota yang diselesaikan di tingkat Kabupaten atau 

Kota, kepada Gubernur yang diselesaikan di tingkat Provinsi, kepada 

Dirjen PHI dan Jamsostek yang diselesaikan di tingkat pusat dan 

tindasannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 

2007:6). 

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa mediator adalah penengah 

atau orang yang diharapkan mampu menjembatani dalam penyelesaian 

perselsiihan antara pengusaha dengan serikat pekerja di Tingkat Perantaraan 

Dinas Tenaga Kerja, dengan segenap tugas dan wewenangnya serta berhak 

memberikan anjuran yang bersifat adil bagi kedua belah pihak dengan 

berpegangan pada Undang-undang yang berlaku. 

2.5 Tinjauan Tentang Perselisihan Kepentingan 

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 (Pasal 1 angka 3 UUPHI). 

Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan terhadap unsur-unsur 

pembentuk perselisihan kepentingan tersebut yaitu: 



33 
 

 
 

1. Ada perselisihan. 

2. Dalam Hubungan Kerja. 

3. Tidak ada kesesuaian pendapat. 

4. Mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja. 

5. Di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama (Budiono, 2011:219) 

Menurut Prof.Imam Soepomo, S.H, perselisihan kepentingan adalah 

mengenai usaha mengadakan perubahan dalam syarat-syarat perburuhan, biasanya 

perbaikan syarat perburuhan, yang oleh organisasi buruh dituntutkan kepada 

majikan. 

Dari pengertian di atas, maka perselisihan kepentingan adalah perselisihan 

terhadap hal-hal/masalah-masalah yang belum diatur dalam perjanjian kerja, atau 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan 

merupakan perselisihan/perbedaan dalam hal membuat atau merubah suatu 

peraturan antara pekerja dengan pengusaha, yang mana peraturan tersebut akan 

diberlakukan di dalam perusahaan. 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan  kewajiban para 

pihak (pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003). 

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, perjanjian kerja 

dibuat atas dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum,kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2.6 Tinjauan Tentang Serikat Pekerja 

2.6.1 Pengertian Serikat Pekerja 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 

2000, Serikat Pekerja /Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaa, yang bersifat 

bebas, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Sifat dari serikat 

pekerja/buruh adalah: 

1. Bebas, yaitu bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/buruh tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain; 

2. Terbuka, yaitu bahwa serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan 

kepentingan pekerja/burih tidak membedakan aliran politik, agama, suku 

bangsa, dan jenis kelamin; 

3. Mandiri, yaitu bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan 

organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain 

di luar organisasi; 

4. Demokratis, yaitu bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, 

memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan 

sesuai dengan prinsip demokrasi; 
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5. Bertanggung jawab, yaitu bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan 

hak dan kewajibannnya, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan 

negara. (Rusli, 2011:118) 

Serikat pekerja/buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/buruh yang 

didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. 

Sedangkan serikat pekerja/buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/buruh 

yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja diperusahaan. 

1. Serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 

pekerja. 

2. Pembentukan dan keanggotaan serikat pekerja/buruh adalah hak bagi setiap 

pekerja/buruh. 

3. Federasi serikat pekerja/buruh adalah gabungan serikat pekerja/buruh. 

4. Pembentukan dan keanggotaan federasi serikat pekerja adalah hak dari serikat 

pekerja. 

5. Federasi serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) 

serikat pekerja/buruh. 

6. Kenfederasi serikat pekerja/buruh adalah gabungan federasi serikat 

pekerja/buruh. 

7. Pembentukan dan keanggotaan konfederasi serikat pekerja adalah hak dari 

federasi serikat pekerja. 

8. Konfederasi serikat pekerja/buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

federasi serikat pekerja/buruh. (Rusli, 2011:118) 
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Tujuan serikat pekerja/buruh, federasi maupun konfederasi termuat dalam 

pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2000 yaitu Serikat pekerja/buruh, federasi 

dan konfederasi serikat pekerja/buruh bertujuan memberikan perlindungan, 

pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya. 

2.6.2 Fungsi Serikat Pekerja 

serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi  sebagai organisasi yang 

berada baik di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian perselisihan industrial; 

2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang 

ketenagakerjaan sesuai tingkatannya; 

3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggotanya; 

5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan 

pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan 

saham di perusahaan. 
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Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat 

pekerja/buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja/buruh dalam satu 

perusahaan ternyata tercatat pada lebih sari satu serikat pekerja/buruh, yang 

bersangkutan harus menyatakan satu pilihan secara tertulis mana serikat 

pekerja/buruh yang dipilihnya. Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota 

serikat pekerja/buruh dengan pernyataan tertulis. 

2.6.3 Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja  

Serikat pekerja, federasi atau konfederasi serikat pekerja yang telah 

mempunyai nomor bukti pencatatan mempunyai hak sebagai berikut: 

a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; 

b. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial; 

c. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan; 

d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha peningkatan kesejahteran pekerja; 

e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kewajiban serikat pekerja, federasi atau konfederasi serikat pekerja yang telah 

mempunyai nomor bukti pencatatan adalah : 

a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan 

memperjuangkan kepentingannya; 

b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; 

c. Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai 

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 



38 
 

 
 

2.7 Tinjauan Perjanjian Kerja Bersama 

2.7.1 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama 

Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil 

perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 angka 21 

Undang-undang No.13 Tahun 2003). 

2.7.2 Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

Tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dalam peraturan menteri 

Nomor 01 Tahun 1985 adalah sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak yang membuat PKB, memuat mengenai identitas pihak-pihak 

yang mengadakan/membuat PKB/KKB meliputi nama, tempat kedudukan, 

serta alamat masing-masing. Pihak pekerja disebutkan nomor serta tanggal 

pendaftaran serikat kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Bagi pengusaha 

disebutkan akte dan surat izin usaha. 

b. Ketentuan umum, yaitu cakupan/luas keberlakuan dari PKB yang dibuat 

berlaku terhadap pihak yang mengadakan termasuk anggota serikat 

pekerja, seluruh pekerja di perusahaan atau cabang-cabang perusahaan. 

Juga mengatur mengenai hak  dan kewajiban masing-masing sebagai 

partner dalam produksi. 

c. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kerja, seperti 

persyaratan penerimaan kerja, masa percobaan, status pekerja, pemutusan 

hubungan kerja. 
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d. Menganai hari kerja dan jam kerja, termasuk lembur, istirahat dan cuti 

yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Mengenai dispensasi bagi pekerja untuk tidak bekerja, misalnya: ada 

keluarga sakit/meninggal, pernikahan. 

f. Pengupahan, yang memuat antara lain sistem pengupahan termasuk 

kenaikan upah,  premi, dan bonus, sebagaimana yang telah diatur oleh PP 

No.8 Tahun 1981 tentang pengupahan dan peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. 

g. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial yaitu mengenai perawatan 

dan pengobatan bila pekerja sakit, asuransi sosial tenaga kerja, sesuai 

dengan ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dengan PP No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan 

program jaminan sosial tenaga kerja. 

h. Aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana  yang 

diatur dalam undang-undang kerja dan UU No.1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja. 

i. Mengenai tata tertib kerja, disiplin di tempat kerja, termasuk peringatan 

dan skorsing. 

j. Cara menyelesaikan perselisihan, keluh kesah kerja dan peningkatan 

kesejahteraan serta keterampilan kerja. 

k. Mengenai masa berlaku, perubahan dan perpanjangan PKB. (Husni, 

2012:77-78) 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 kerangka berfikir 

1) UUD 1945 

2) UU No.21 Tahun 2000 

3) UU No.13 Tahun 2003 

4) UU No. 2 Tahun 2004 

Perselisihan Hubungan Industrial 

Penyelesaian Perselisihan 

Kepentingan antara PT.Global 

Multi Pharmalab dengan 

PUK.FSP Farmasi dan Kesehatan 

Reformasi 

 Wawancara 

- Serikat Pekerja 

- Mediator 

Dokumentasi 

Studi Pustaka 

Teori Hubungan 

Industrial 

- Teori 

Pluralisme 

- Teori Radikal 

 

1.Pengaturan Pelaksanaan Mediasi  

2.Pelaksanaan Mediasi  

3.Hambatan dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan 

Tercapainya kesepakatan atas 

perubahan Perjanjian Kerja  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan 

perselisihan kepentingan adalah sama dengan perselisihan yang lain yaitu 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, dimana mekanisme pelaksanaan mediasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pencatatan Perselisihan Kepentingan di Dinas Tenaga Kerja  

2. Penawaran Penyelesaian Perselisihan Kepentingan oleh 

mediator,  

3. Penelitian berkas perselisihan oleh mediator, dalam 

perselisihan kepentingan yang juga harus diteliti adalah 

mengenai faktor ekonomi, faktor lingkungannya, dan faktor 

dari luar seperti serikat pekerja., 

4. Pemanggilan para  pihak, 

5. Pelaksanaan sidang mediasi, (adanya risalah/notulen setiap 

sidang mediasi) 

6. Hasil mediasi: surat perjanjian bersama atau surat anjuran 

2. Pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp 

Farmasi dan Kesehatan Reformasi belum sepenuhnya sesuai dengan UU 

No.2 Tahun 2004. Pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai dengan Undang-
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undang No.2 Tahun 2004 adalah pemanggilan para pihak dan proses 

mediasi. 

3. Kendala atau Hambatan dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan 

antara PT. Pharmalab dengan PUK.F.SP Farmasi dan Kesehatan 

Reformasi : 

1.  Tidak ada keterbukaan dari pihak perusahaan terkait ekonomi 

perusahaan, 

2.  Dari pihak perusahaan diwakilkan oleh HRD yang kewenangannya 

terbatas. 

3. Terbatasnya kewenangan yang diatur oleh Undang-undang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut: 

1) Pemerintah yaitu Menteri Tenaga Kerja memberikan edukasi berkala pada 

mediator terkait pengaturan pelaksanaan mediasi.  

2) Mediator melaksanakan sidang mediasi sesuai UU PPHI No.2 Tahun 

2004, dan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi memberikan sanksi 

kepada mediator yang tidak melaksankan tugas sesuai peraturan. 

3) Kewenangan untuk mediator dalam melaksanakan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial harus tertulis, dan adanya kode etik 

mediator. 
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