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ABSTRAK 

Yuli Dwi Pujiastuti. 2020. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

melalui Mediasi antara Sutikno dan PT Starlight Garment Semarang. 

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Ubaidillah Kamal, S. Pd., M.H. 
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Ketidakharmonisan hubungan industrial dipicu dengan adanya 

ketidaksetaraan hubungan pekerja dengan pengusaha. Ketidaksetaraan 

hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadikan hubungan tersebut 

sebagai hubungan yang cenderung eksploitatif dan bersifat sepihak. 

Ketidakharmonisan tersebut tidak jarang berubah menjadi perselisihan. 

Pokok pangkal perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha umumnya 

berkisar pada masalah-masalah seputar pengupahan, jaminan sosial, dan 

masih banyak lagi. Rumusan masalah penelitian ini adalah:  Bagaiamana 

proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara 

Sutikno dengan PT Starlight Garmen Semarang? Bagaimana kekuatan 

hukum terhadap anjuran yang diberikan oleh mediator dalam suatu mediasi? 

Bagaimana akibat hukum terhadap hasil dari mediasi (Perjanjian Bersama) 

yang telah diputuskan? Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis 

proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara 

Sutikno dengan PT Starlight Garmen Semarang; Untuk menganalisis 

kekuatan hukum terhadap anjuran yang diberikan oleh mediator dalam suatu 

mediasi; Untuk menganalisis akibat hukum terhadap hasil dari mediasi 

(Perjanjian Bersama) yang telah diputuskan.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Metode pendekatan yang dipakai adalah studi kasus. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, dokumentasi, 

dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui mediasi antara Sutikno dengan PT Starlight 

Garmen Semarang telah selesai dilakukan dengan mengikuti prosedur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial; Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, telah diterima oleh kedua belah pihak 

yang bersengketa, Akibat hukum dari perjanjian bersama hasil mediasi 

dalam kasus perselisihan hubungan industrial antara Bapak Sutikno dengan 

PT Starlight Garment Semarang membuat  perusahaan tersebut  

berkewajiban memberikan uang sebesar Rp 3.800.000,- kepada mantan 

pekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di bidang ketenagakerjaan, terdapat ketidaksamaan kedudukan 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang seringkali menimbulkan 

konflik. Padahal, sesuai amanat  Pasal 27 UUD 1945 secara yuridis 

hubungan antara buruh dengan pengusaha dalam melaksanakan hubungan 

kerja mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti mereka dapat 

melaksanakan secara bebas (Iman Soepomo, 1985:7). Namun, secara 

sosiologis sulit sekali menemukan kesamaan dalam masyarakat karena 

ketidaksamaan dalam masyarakat merupkan sifat dasar manusia di dunia 

ini (Zaeni Ashadie, 2009: 2). 

Ari Hernawan (2013:1) berpendapat jika hubungan industrial tidak 

selamanya harmonis. Perbedaan tujuan yang mendasar antara pekerja dan 

pengusaha merupakan salah satu sumber ketidakharmonisan hubungan 

industrial. Di satu sisi, pengusaha mengejar keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan biaya produksi serendah-rendahnya, sementara pekerja 

bertujuan untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dengan tenaga 

atau produktivitas serendah-rendahnya. Ketidakharmonisan hubungan 

industrial juga dipicu dengan adanya ketidaksetaraan hubungan pekerja 

dengan pengusaha. Ketidaksetaraan hubungan antara pekerja dan 

pengusaha menjadikan hubungan tersebut sebagai hubungan yang 

cenderung eksploitatif dan bersifat sepihak. Ketidakharmonisan tersebut 

tidak jarang berubah menjadi perselisihan. 
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Pokok pangkal perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha 

umumnya berkisar pada masalah-masalah seputar pengupahan, jaminan 

social, perilaku pengusaha yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai 

dengan kepribadian, daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan 

kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban, dan adanya masalah 

pribadi (Gunawi Kartasapoetra,dkk dalam Zaeni Ashadie, 2009: 3). 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan 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 mengenai hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan.” 

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak dan kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang lainnya serta perturan pemerintah 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,dimana hak pekerja/buruh 

merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai 

kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Sedangkan 

kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dijalankan atau dilaksanakan 

oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan atu perjanjian kesepakatan atau 

perjanjian dengan pihak pemberi kerja dengan melaksanakan hak dan 
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kewajibannnya, antara pekerja dan pemberi kerja berarti telah 

memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, masing-masing pihak telah 

memenuhi prestasinya (Ubaidillah Kamal, dkk, 2018 : 86-87). 

Adanya perselisihan hubungan industrial akan menimbulkan 

kerugian bagi pekerja/buruh, pengusaha, serta bangsa dan Negara. Oleh 

sebab itu Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-

undangan untuk maengatasi masalah ketenagakerjaan. Salah satunya 

adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur mengenai   

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 penyelesaian 

pperselisihan hubungan industrial secara wajib dimulai dengan bipartit. 

Apabila perundingan tersebut tidak selesai, baru dilanjutkan secara 

mediasi oleh seorang mediator yang ada di kantor Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi setempat yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. Kemudian apabila tidak selesai, salah satu pihak dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu, 

penyelesaian sukarela menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

adalah melalui konsiliator dan arbiter yang dapat dipilih berdasarkan 

kesepakatan para pihak (Zaeni Ashadie, 2009: 106).   

Menurut Syahrizal Abbas (2009), penyelesaian sengketa dengan 

mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan 

perundingan; 
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2. Pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat 

dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam 

perundingan; 

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa 

untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-

masalah sengketa; 

4. 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 sengketa. 

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 

(deadlock).  Hal tersebut penting agar hasil dari mediasi 

tersebut dapat membawa keadilan terhadap para pihak 

yang berselisih. 

Di dalam jurnal yang berjudul Mediation and Conciliation in 

Collective Labor Conflicts karya Ana Belén García, dkk yang terbit pada 

tahun 2019, mediasi didefinisikan sebagai berikut:  

Mediation is defined here as ‘any third party assistance to help 

parties preventing escalation of conflicts, helping to end their 

conflict, and find negotiated solutions to their conflict.’ 

 



5 

 

 

 

 (Mediasi didefinisikan di sini sebagai ‘sepertiga bantuan pihak 

untuk membantu pihak mencegah eskalasi konflik, membantu 

untuk mengakhiri konflik mereka, dan menemukan solusi yang 

dinegosiasikan untuk konflik mereka.) 

 

M. Thaib (2019) dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan jika penyelesaian sengketa 

melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antarpara 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. Setelah 

mengetahui duduknya perkara mediator dapat menyusun proposal 

penyelesaian yang ditawarkan kepada para pihak yang berselisih. Mediator 

harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin 

terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan (win-win).  

Dalam suatu mediasi seorang mediator selalu mengeluarkan 

anjuran untuk kedua belah pihak yang bersengkata antara pekerja dengan 

pengusaha dalam mengeluarkan anjuran masing- masing pihak akan diberi 

waktu selama 10 hari setelah menerima surat anjuran untuk membalas 

surat anjuran tersebut,antara menolak atau menerima dan apabila ada 

pihak yang tidak menjawab surat anjuran tersebut maka dianggap menolak 



6 

 

 

 

anjuran. Jika anjuran yang ditawarkan mediator disetujui, mediator 

menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para 

pihak yakni dibuat persetujuan bersama (PB) yang selanjutnya dicatatkan 

di Pengadilan Hubungan Industrial dan apabila kedua belah pihak atau 

salah satu pihak menolak penyelesaian perselisihan dapat berlanjut ke 

pengadilan hubungan industrial dengan risalah penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dari Disnaker (Pristika Handayani, 2017: 593). 

Sejak tahun 2017 sampai 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Semarang telah menangani berbagai kasus perselisihan hubungan 

industrial dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel Data Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Semarang tahun 2017-2019 

No. Jenis 

Perselisihan 

Hasil Peyelesaian 

Bipartit Mediasi Proses Anjuran Dihapus 

1. Pemutusan 

Hubungan 

Kerja 

87 13 11 8 24 

2. Perselisihan 

Hak 

3 2 0 - - 

3. Perselisihan 

Kepentingan 

0 0 0 0 0 

4. Perselisihan 

SP/SB 

0 0 0 0 0 

5. Mogok Kerja 0 1 - - - 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, 2019. 
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Salah satu diantara banyaknya kasus penyelesaian perselisihan 

hubungan kerja melalui mediasi yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Semarang adalah kasus antara Sutikno dengan PT Starlight 

Garmen Semarang. Kasus yang didaftarkan oleh Sutikno sejak 5 

September 2018 ini berawal dari adanya permasalahan PHK Sepihak tanpa 

adanya musyawarah tetrlebih dahulu. Dalam pengaduan ini, Sutikno 

menuntut pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 1 sampai 4.  

Ketika proses mediasi berjalan, ditemukan fakta menarik yaitu 

pihak Sutikno tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran kompensasi 

sebesar  Rp 4.659.150,00 dengan dalih ATM dan buku tabungannya 

hilang. Pembayaran kompensasi ini merupakan realisasi dari perundingan 

bipartit yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama antara Sutikno dengan 

PT Starlight Garmen Semarang pada 9 Januari 2017. Sementara itu, dalam 

proses mediasi yang ditangani pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Semarang, Sutikno justru meminta pesangon sebesar Rp 48.700.000,00 

dengan alasan keadilan dan menolak niat baik perusahaan yang aan 

memberikan uang tali asih sebesar Rp 1.900.000,00 sesuai anjuran Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terarik untuk 

mendeskripsikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

mediasi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkat judul penelitian 

“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi 

antara Sutikno dan PT Starlight Garment Semarang”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalahnya yaitu: 

a. Perselisihan hubungan industrial tidak bisa dihindari karena adanya 

perbedaan tujuan yang mendasar antara pekerja dan pengusaha, 

pengupahan, jaminan sosial, perilaku pengusaha yang kadang-kadang 

dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian, daya kerja dan kemampuan 

kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban, 

dan adanya masalah pribadi; 

b. Adanya perselisihan hubungan industrial tentu akan menimbulkan dampak 

bagi pengusaha dan juga pekerja/buruh. Bagi pengusaha, perselisihan 

hubungan industrial akan mengakibatkan kerugiaan materiil, menurunkan 

hasil produksi, hingga nama dan citra perusahan yang tercoreng. 

Perselisihan hubungan industrial seringkali menimbulkan penderitaan lahir 

batin bagi pekerja/buruh, hilangnya pekerjaan, serta tidak mendapatkan 

hak yang seharusnya diperoleh; 

c. Perselisihan hubungan industrial juga memberikan dampak untuk negara, 

sehingga melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adanya perselisihan 

hubungan industrial penyelesaiannya secara wajib dimulai dengan bipartit. 

Apabila perundingan tersebut tidak selesai, baru dilanjutkan secara 

mediasi oleh seorang mediator yang ada di kantor Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi setempat yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. Kemudian apabila tidak selesai, salah satu pihak dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu, 
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penyelesaian sukarela menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

adalah melalui konsiliator dan arbiter yang dapat dipilih berdasarkan 

kesepakatan para pihak; 

d. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur 

paksaan antarpara 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; 

1.3. Pembatasan Masalah 

a. Pokok pangkal perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha umumnya 

berkisar pada masalah-masalah seputar pengupahan, jaminan sosial, 

perilaku pengusaha yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan 

kepribadian, daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang 

sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban, dan adanya masalah pribadi; 

b. Dalam mediasi, kesepakatan yang ditandatangani para pihak yang 

kemudian dituangkan menjadi akta perdamaian itulah yang mempunyai 

kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan sebagai gugatan ke pengadilan. 

Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak. Kesepakatan 

tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah 

pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu 
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semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa 

kesepakatan itu bersifat final; 

c. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan 

antarpara 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; 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalahnya  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

mediasi antara Sutikno dengan PT Starlight Garmen Semarang? 

2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap anjuran yang diberikan oleh 

mediator dalam suatu mediasi? 

3. Bagaimana akibat hukum terhadap hasil dari mediasi (Perjanjian Bersama) 

yang telah diputuskan? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui mediasi antara Sutikno dengan PT Starlight Garmen Semarang; 
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2. Untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap anjuran yang diberikan oleh 

mediator dalam suatu mediasi; 

3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap hasil dari mediasi (Perjanjian 

Bersama) yang telah diputuskan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan tentang 

penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi. 

b. Manfaat Praktis : 

1. Bagi tenaga kerja 

Bagi tenaga kerja, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, 

kontrak kerja, dan perselisihan hubungan industrial beserta 

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

2. Bagi pengusaha Garment 

Bagi pengusaha Garment, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan kepada pengusaha Garment untuk 

lebih detail dalam memberikan penjelasan terkait kontrak kerja, 

status tenaga kerja, dan berakhirnya hubungan kerja.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun uraian bagian tersebut yakni: 

1. Bagian Awal  

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar Bagan, dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi berisi 5 (lima) bab yaitu, bab I Pendahuluan, bab 

II Tinjauan Pustaka, bab III Metode Penelitian, bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, dan bab V Penutup. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang Teori Tujuan Hukum menurut Gustav 

Radbruch, pembahasan mengenai Hukum ketenagakerjaan, Hubungan 

Kerja Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Hubungan 

Industrial Pancasila, Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam bab 

ini juga terdapat kerangka berfikir. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

fokus penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial  melalui Mediasi antara Sutikno 

dengan PT Starlight Garment Semarang” 

BAB V PENUTUP  

Bab terakhir dalam penelitian skripsi ini memuat simpulan dari 

bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini 

juga saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang ada di 

lapangan. 

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir merupakan bagian penutup yang memuat tentang 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan 

penelitian ini baik data primer maupun sekunder
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran kepada peneliti 

dalam melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, melalui penelitian terdahulu 

peneliti mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakkukan. Berikut merupakan 

beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial: 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Ahmad Ashari, 

dkk. (2018) 

 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Karyawan Melalui 

Mediasi (Studi Kasus 

di Toko House of 

Celena) 

 

Perselisihan karyawan di 

Toko House of Celena 

diakibatkan oleh beberapa 

hal yaitu persaingan 

terhadap alokasi sumber 

daya yang ada, 

ketergantungan antar 

indvidu, kekaburan batas-

batas bidang kerja, kriteria 

kerja yang tidak sesuai, dan 

perbedaan yujuan serta 

prioritas keja. Perselisihan 

karyawan di toko ini dapat 

diselesaikan dengan cara 
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mediasi secara 

kekeuargaan. 

2.  I Gusti Ngurah 

Adhi Pramudia 

(2013) 

 

Efektivitas 

Pelaksanaan Mediasi 

Sebagai Alternatf 

Penyelesaian 

Sengketa Perselisihan 

Hubungan Industrial 

Efektifitas penyelesaian 

sengketa perselisihan 

hubungan industrial melalui 

mediasi dapat dikatakan 

sudah efektif karena 

sebanyak 61% (enam puluh 

satu persen) kasus 

perselisihan industrial yang 

tercatat pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Bali berhasil 

mencapai kesepakatan 

dalam mediasi hubungan 

industrial.   

3.  Andry Sugiantari, 

dkk. (2016) 

 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industral 

Melalui Mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

Kota Semarang 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

melalui Mediasi di Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota 

Semarang memeiliki 

beberapa kendala 

diantaranya kurangnya 

kesadaran pengusaha untuk 
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memberikan hak-hak 

pekerja sesuai ketentuan, 

tidak ada perangkat atau 

pihak yang dapat memaksa 

pengusaha dan tenaga kerja 

yang berselisih utuk dating 

ke mediasi, sikap egois dari 

para pihak, terbatasnya 

ruang sidang, kurangnya 

alat-alat penunjanng, dan 

jumlah mediator yang tidak 

sesuai dengan jumlah kasus 

perselisihan. 

4.  Akbar Pradima 

(2013) 

Alternatif 

Penyelesaaan 

Perselisihan 

Hubungan Industrial 

Di Luar Pengadilan 

Alternatif Penyelesaian 

Perselisihan/sengketa diatur 

dalam Undang-Undang No. 

30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dan 

Undang-Undang No 2 

tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan 

Industrial.Yuridiksi 

Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 khusus 
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mengatur penyelesaian 

melalui Arbitrase, 

Negosiasi, Konsiliasi, 

Mediasi, Konsultasi, dan 

Pendapat Ahli danSengketa 

yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase hanya 

sengketa di bidang 

perdagangan dan mengenai 

hak yang menurut hukum 

dikuasai sepenuhnya oleh 

pihak yang bersengketa. 

5.  Yuli Dwi Puji 

Astuti (2020) 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial 

Melalui Mediasi 

Antara Sutikno 

dengan PT Starlight 

Garment Semarang 

Penelitian ini berfokus pada 

penyelesaian perselisihan 

Hubungan Industrial antara 

PT Starlight Garment 

Semarang dengan Sutikno 

melalui mediasi oleh Dinas 

Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Semarang, akibat hukum 

dari hasil mediasi 

(Perjanjian Bersama) yang 

telah diputuskan, serta 

kekuatan hukum terhadap 

anjuran yang diberikan oleh 
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mediator dalam suatu 

mediasi. 

 

2.2. Landasan Teori  

2.2.1. Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch 

Teori ini muncul sebagai rasa khawatir Gustav Radbruch 

dengan ketidakjelasan isi groundorm milik Kelsen (yang memang 

membuka peluang masuknya selera mana suka penguasa dalam 

menetapkan groundormnya), serta trauma pada kekejian rezim 

Nazi yang memobilisasi tata hukum positif unyuk melegalkan 

genosida (pembasmian ras Yahudi). Oleh karena itu Gustav 

Radbruch mematrikan kembalui, nilai keadilan sebagai mahkota 

dari setiap tata hukum (Bernard L. Tanya, dkk 2010: 128). 

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Gustav 

Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. 

Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum 

sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki dua sifat 

yaitu: 

1. Sifat normatif; 

Keadilan berfungsi sebagai prasyarat 

transendental yang mendasari tiap hukum positif 

yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral 

hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum 

positif. 
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2. Sifat konstitutif 

Keadilan bersifat konstitutif karena keadilan 

harus menjadi unsur mutlak bagi hukkum sebagai 

hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas 

menjadi hukum. 

Menurut Gustav Radbruch pada penerapannya, hukum 

dituntut untuk memenuhi berbagai nilai- nilai dasar hukum yaitu 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sekalipun keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari 

hukum, namun di antara masing-masing terdapat suatu ketegangan 

satu sama lain  (Serlika Aprita, 2017).  

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menunrut Gustav 

Radbruch merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. 

Sedangkan finalitas merupakan unsur ralvitas karena tujuan 

keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan 

bagi manusia, lebih sebagai suatu niali etis dalam hukum. Gustav 

Radbruch mengakui selalu ada pertentangan antara ketiga nilai 

dasar tersebut. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif, maka 

kemungkinan timbulnya pertentangan antara finalitas dan keadilan 

(kalau seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus 

menghadapi pengadilan). Menurut keadilan, orang ini harus 

dihukum, tetapi finalitas tidak mengizinkannya (Bernard L. Tanya, 

dkk 2010: 129). 
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Dengan bertolak dari kekejaman Nazi Jerman yang 

mementingkan kemajuan kolektif, membuat Gustav Radbruch 

lebih preferens pada sistem hukum yang individualistik. Hal ini 

membuat Gustav Radbruch mengakui adanya hukum alam yang 

mengatasi hukum positif yaitu: (Bernard L. Tanya, dkk 2010: 130) 

a. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di 

depan pengadilan; 

b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang tidak boleh dilanggar; 

c. Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Hukum ketenagakerjaan 

  Hokum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata yaitu hokum dan 

ketenagakerjaan. Hokum dan ketenagakerjan adalah dua konsep hokum. 

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum.hukum 

dapat diartikan sebagai norma hukum yakni norma yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan yang berwenanag. Norma hukum dapat dibentuk 

secara tertulis dan tidak tertulis.hukum ketenagakerjaan adalah hukum 

yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan ditetapkan 

sebagai payung hukum bidsng hukuman industrial dan berfungsi untuk 

menjaga ketertiban,serta kontrol social (Ubaidillah Kamal, dkk, 2018 : 84). 

 Molenaar mendefinisikan hukum perburuhan/arbeidsrrecht sebagai 

bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan 

anatar buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh 
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dengan penguasa. Sedangkan menurut M. G. Levenbach, hukum 

perburuhan adalah hukum yang berkenan dengan hubungan kerja, di mana 

pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja (Muhamad 

Azhar, 2015: 10). 

 Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya 

yang dipelajari atau dimuat dalam hukum ketenagakerjaan adalah semua 

regulasi yang mengatur ketenagakerjaan sebelum orang bekerja, selama 

orang bekerja, dan sesudah orang bekerja (Dalinama Teleumbanua, 2019). 

 Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan adalah suatu keadaan di 

mana berlakunya hukum ketenagakerjaan tersebut. Ada empat ruang 

lingkup hukum ketenagakerjaan, yaitu: (Dalinama Teleumbanua, 2019). 

1. Ruang lingkup menurut pribadi; 

  Ruang lingkup ini berkaitan dengan siapa atau dengan apa 

kaidah hukum tersebut berlaku. Ruang lingkup ini meliputi pekerja, 

pemberi kerja, dan pemerintah. 

2. Ruang lingkup menurut waktu; 

  Ruang lingkup menurut waktu berkaitan dengan kapan 

suatu peristiwa tertentu diatur oleh suatu hukum yang berlaku. 

3. Ruang lingkup menurut wilayah; 

  Ruang lingkup ini berkaitan dengan terjadinya suatu 

peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaidah 

hukum. 



22 

 

 

 

4. Ruang lingkup menurut hal ikhwal  

  Ruang lingkup ini berkaitan dengan hal-ha apa saja yang 

menjadi obyek pengaturan dari suatu kaidah. 

Iman Soepomo menulis, bahwa pada umumnya peraturan-peraturan 

di bidang hukum ketenagakerjaan merupakan perintah atau larangan 

dengan memberikan saksi. Dengan demikian maka hukum 

ketenagakerjaan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat publik 

karena: 

a. Dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam 

menangani masalah-masalah perburuhan, misalnya dalam 

penyelesaian perselisihan dan/atau pemutusan hubungan 

kerja; 

b. Adanya sanksi pidana dalams etiap pearturan perundang-

undangan perburuhan. (Zaeni Ahsyadi, 2019) 

    Landasan hukum ketenagakerjaan terdiri atas: 

1. Landasan Filosifis; 

  Merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 

hukum. Landasan filosofis hukum ketenagakerjaan adalah 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 

2. Landasan Sosiologis dan; 

  Merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
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memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.  

Landasan Sosiologis hukum ketenagakerjaan adalah 

pembangunan nasional melalui perlindungan dan penjaminan 

terhadap hak dasar, kesamaan kesempatan, dan perlakuan 

tanpa diskriminasi. 

3. Landasan Yuridis 

  Merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, 

yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

2.3.2. Tenaga Kerja 

 Menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang 

menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi 

barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan 

untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai 

dengan keterampilan yang dimilikinya (Murti, 2014: 5). Sedangkan 

Mulyadi juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk 

dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang 

dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Mulyadi, 2014: 

71) 
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 Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

bahwa pekerja/buruh adalah:  

 “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 

2003). 

 Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kriteria yang sudah di 

tentukan yaitu: (Agus Dwiyanto, 2006: 45) 

a. Berdasarkan penduduknya 

1) Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah 

penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup 

bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-

Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan 

sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 

tahun sampai dengan 64 tahun; 

2) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka 

yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, 

meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-

Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah 

penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 

15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini 

adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-

anak. 

b. Berdasarkan batas kerja  
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1) Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia 

produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai 

pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang 

sedang aktif mencari pekerjaan; 

2) Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah 

mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya 

hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, 

para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela. 

c. Berdasarkan kualitasnya  

1) Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah 

tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran 

dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan 

formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, 

dan lain-lain; 

2) Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga 

kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan 

melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini 

dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu 

menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli 

bedah, mekanik, dan lain-lain. 

 Tenaga kerja sangat rentan terhadap hal-hal yang beresiko 

mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Oleh 
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karena itu sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003,  pengusaha wajib memberikan perlindungan 

terhadap tenaga kerja sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatannya. 

 Pembahasaan peranan hukum  menganai perlindungan bagi 

tenaga kerja menurut waktu dapat dibedakan sebagai 

perlindungan pra kerja, perlindungan selama kerja dan 

perlindungan purna kerja (Humaatua, 107). Sedangkan menurut 

Abdul Hakim, perlindungan kerja dimaksudkan untuk menjamin 

berlangsungnya system hubungan kerja secara harmonis tanpa 

disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang 

lemah (Yusuf Subkhi, 2012: 36). 

 

 

2.3.2. Hubungan Kerja 

 Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang dilakukan 

oleh minimum dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. 

Subyek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah 

pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh (Lalu Husni dalam 

Zainal Asiki, 2004: 19). Sedangkan menurut Imam Soepomo, 

hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan 

seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya 

perjanjian antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu 

perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan 
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menerima upah dan pengusha memperkerjakan pekerja/buruh 

dengan memberi upah (Siti Hajati, 2014: 54). 

 Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 menyatakan Hubungan kerja hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan 

demikian hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal 

mengenai: (Zaeni Asyhadie, 2009: 14). 

1. Pembuatan perjanjian kerja (merupakan titik tolak adanya suatu 

hubungan kerja). 

2. Kewajiban pekerja (yaitu melakukan pekerjaan). 

3. Kewajiban pengusaha. 

4. Berakhirnya hubungan kerja. 

 Unsur-unsur hubungan kerja yaitu: (Whimbo Pitoyo, 2010: 

7-8) 

1. Adanya pekerjaan 

 Pekerjaan adalah obyek perjanjian sehingga menjadi 

faktor paling utama timbulnya perjanjian kerja. Karena itu, 

jika perjanjian kerja yang dijanjikan tidak ada, dapat 

dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. 

2. Adanya perintah 

 Perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan 

merupakan kewajiban pekerja untuk melaksanakan 

pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha, dan 
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merupakan bagian akhir dari unsur-unsur hubungan kerja 

setelah adanya pekerjaan dan upah. 

3. Adanya upah 

 Upah adalah hak pekerja yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan 

atau jasa yang telah atau akan dilakukan.  

  Obyek hukum dari hubungan kerja berupa perjanjian kerja. 

Lalu Husni berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk 

bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan 

majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan 

membayar upah (Lalu Husni, 2012: 64). 

Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada 

hubungan hukum privat karena adanya hubungan kerja  antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha yang didasari adany suatu 

perjanjian.pejanjian kerja dan perjanjian kerja bersama mempunyai 

manfaat yang besar bagi para pihak yang membuat perjanjian 

tersebut. Hal ini hendaknya disadari karena dengan adanya 

perjanjian kerja bersama yang dibuat dan ditaati dengan itikad baik 

dapat menciptakan suatu kenyamanan kerja,jaminan kepastian hak 

dan kewajiban bagi para pihak. Akibatnya lebih jauh lagi 

produktivitas akan semakin meningkat sehingga pengusaha dapat 

mengembangkan perusahaannnya menjadi lebih luas lagi lebih luas 

lagi akan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu akan berarti pula 
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ikut berpartisipasi  dalam pembangunan nasional (Ubaidillah Kamal, 

dkk, 2018 : 89). 

  Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda  disebut 

Arbeidesoverenkoms. Pasal 1601a KUHPerdata memberikan 

pengertian sebagai berikut: 

 “Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak 

kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan 

tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah 

selama waktu tertentu.” 

  Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian sebagai 

berikut: 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak, danb kewajiban para pihak.” 

  Bentuk-bentuk  Perjanjian Kerja yaitu: (Dalinama 

Telaumbanua, 2019: 11) 

1. Tertulis 

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan): 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja; 

c. jabatan atau jenis pekerjan; 

d. tempat pekerjaan; 
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e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja; 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. tempat dan tanggal perjanjian dibuat; 

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian; 

2. Tidak Tertulis 

Perjanjian kerja dapat dimuat dalam bentuk tidak 

tertulis atau lisan. Perjanjian kerja ini dianggap sah ketika 

sudah disepakati oleh para pihak dan memenuhi syarat 

sahnya suatu perjanjian. 

Syarat sahnya perjanjian kerja hampir sama dengan syarat 

sahnya suatu perjanjian pada umumnya yang ditentukan dalam 

Pasal 1320 KUHPPerdata. Syarat sahnya perjanjian kerja yaitu: 

(Dalinama Telaumbanua, 2019: 12) 

a. Perjanjian kerja dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. 

Jika syarat dilanggar, maka hukumannya yaitu perjanjian 

kerja tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya 

perjanjian kerja dianggap pernah ada sampai saat terjadi 

pembatalan (ada keputusan yang membatalkan). 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

Jika syarat dilanggar, maka akibat hukumnya yaitu 

perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan 
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artinya perjanjian kerja dianggap pernah ada sampai pada 

saat terjadi pembatalan (ada keputusan yang membatalkan). 

c. Adanya perjanjian yang diperjanjikan. Jika syarat ini 

dilanggar, maka akibat hukumnya yaitu perjanjian kerja 

batal demi hukum. Batal demi hukum artinya sejak semula 

perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan. Tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jika syarat ini dilanggar, maka 

akibat hukumnya yaitu perjanjian kerja batal demi hukum. 

Batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian itu 

dianggap tidak ada. 

 

 

Syarat materiil dan syarat formil dari perjanjian kerja 

Syarat Materil Syarat Formal 

a. Kesepakatan kedua belah 

pihak 

a. Nama, alamat 

perusahaan, dan jenis 

usaha, 

b. Kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum. 

b. Nama, jenis kelamin, 

umur, dan alamat 

pekerja/buruh, 

c. Adanya pekerjaan yang 

diperjanjikan. 

c. Jabatan atau jenis 

pekerjaan, 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan 

tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, 

dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Tempat pekerjaan, 

 e. Besarnya upah dan cara 

pembayaran, 

f. Syarat-syarat kerja yang 

memuat hak dan 

kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh, 

g. Mulai dan jangka waktu 

berlakunya perjanjian 

kerja, 

h. Tempat dan tanggal 

perjanjian kerja dibuat, 

i. tanda tangan para pihak 

dalam perjanjian kerja 

Sumber: Tim Visi Yustisia, 2016 :11. 

 Pembagian jangka waktu perjanjian kerja dapat dijelaskan 

pembagiannya sebagai berikut :  

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) 

lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian 

kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap 

atau pekerja kontrak. Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 56 ayat 
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(2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 

merupakan :  

 “Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya 

disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja 

atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk 

pekerja tertentu”. 

 

  Berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) yang 

ditegaskan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-

100/MEN/VI/2004 perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 

dilakukan hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai atau 

sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya 

pekerjaan tertentu, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja tersebut pada ketentuannya tidak semua jenis 

pekerjaan dapat dilakukan hanya pekerjaan yang jangka waktunya 

tertentu atau dengan kata lain sekali selesai dan sifatnya 

sementara. 

 Syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi diatur 

berdasarkan ketentuan Pasal 52 Udang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 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, kesusuilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Syarat formal mengenai perjanjian kerja waktu tertentu 

diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi, yakni: 

1. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-

kurangnya memuat: 

a.  Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja/buruh; 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  

2. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaskud 

pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Perjanjian kerja sebagaimana dimaskud pada ayat (1) 

dibuat sekurangkurangnya rangkap dua (2), yang 
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mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 

pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 

(satu) perjanjian kerja. 

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

 Pengertian Perjanjian kerja tidak tertentu (PKWTT) dapat 

ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-

100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT) yang mendefinisikan bahwa 

perjanjian kerja tidak tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian 

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 

hubungan kerja yang bersifat tetap. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, 

maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi 

pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut 

sekurang-kurangnya memuat keterangan yaitu : 

a. nama dan alamat pekerja/buruh; 

b. tanggal mulai bekerja;  

c. jenis pekerjaan; dan  

d. besarnya upah. 

Suatu perjanjian kerja dapat berakhir ketika memenuhi 

syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: (Dalinama Telaumbanua, 

2019: 12) 

a. Pekerja meninggal dunia. Pada hakikatnya perjanjian kerja 

pasti dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, 

apabila pekerja meninggal dunia,maka perjanjian yang telah 

dibuat otomatis berakhir dan tidak bisa dialihkan kepada 

pihak lain. Sedangkan jika pemberi kerja yang meninggal 

dunia, maka madih ada ruang perjanjian kerja yang dibuat 

tetap berjalan dengan syarat dialihkan kepada ahli waris 

pemberi kerja. 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini terjadi, 

ketika perjanjian kerja yang telah dibuat diberi batasan 

waktu yang jelas. Biasanya jenis pekerjaan ini masuk dalam 

kategori perjanjian kerja dalam waktu tertentu. 

c. Adanya putusan pengadilan. Hal ini terjadi, ketika 

pengadilan telah memutuskan bahwa perjanjian kerja 

berakhir. 

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian 

ketrja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya 

hubungan kerja. Keadaan atau kejadian tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu sesuai dengan 

yang ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan 

perjanjian kerja bersama. Artinya keadaan atau kejadian 
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tersebut telah dimuat sebelum di dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. 

2.3.4. Pemutusan Hubungan Kerja 

  Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan 

kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya 

hakdan kewajiban antara pekerja dan pengusaha (Lalu Husni, 2004: 

159). Pasal; 1 angka 25 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: 

  “Pengakhiran hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha”. 

   

 

  Pada dasarnya, pemutusan hubungan kerja dapat dibagi 

menjadi empat macam yaitu:  

No. Jenis Pemutusan hubungan 

kerja 

Pengertian 

1.  Pemutusan hubungan kerja 

demi hukum 

Merupakan pemutusan 

hubungan kerja dengan 

sendirinya tanpa ada perbuatan 

hukum tertentu, baik pengusaha 

maupun pekerja. 

2. Pemutusan hubungan kerja 

oleh pekerja 

Merupakan pemutusan 

hubungan kerja karena terjadi 

keinginan dari pihak pekerja. 

3. Pemutusan hubungan kerja 

oleh pengusaha 

Merupakan pemutusan 

hubungan kerja dari pihak 

pengusaha yang wajib 

memenuhi syarat tertentu 
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dengan mempehatikan 

kepenringan pengusaha dan 

pekerja serta mengadakan 

penyelesaian yang layak dan 

praktis. 

4. Pemutusan hubungan kerja 

karena Putusan Pengadilan 

Merupakan pemutusan 

hubungan kerja setelah adanya 

putusan yang dikeluarkan pihak 

pengadilan. 

Sumber: M. Thaib, 2019: 61 

   

  Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 

151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: 

 

Pasal 151 

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, 

dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan 

agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 

2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan 

hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud 

pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh 

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 

pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan 

tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 

3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, 

pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

 

Pasal 152 

1. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja 

diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang 

menjadi dasarnya. 

2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial apabila telah dirundingkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). 
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3. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja 

hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud 

untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, 

tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan 

kesepakatan. 

 

Pasal 153 

1. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan : 

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit 

menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 

12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, 

karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan 

agamanya; 

d. pekerja/buruh menikah; 

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur 

kandungan, atau menyusui bayinya; 

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau 

ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam 

satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama; 

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau 

pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh 

melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar 

jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan 

pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama; 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang 

berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan 

tindak pidana kejahatan; 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, 

warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau 

status perkawinan; 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat 

kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang 

menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu 

penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

2. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum 
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dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

  Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1  UU No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila terjadi pemutusan 

hubungan kerja, maka pengusaha diwajibkan membayar uang 

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima.  

 Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156 ayat 1  UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

paling sedikit sebagai berikut :  

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan 

upah;  

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 

(dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; 

 c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 

(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

 d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 

(empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 

(lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;  

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

 g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.  

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;  
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i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) 

bulan upah. 

  Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1  UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut :  

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;  

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

 c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;  

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

 e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

 f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

 g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan 

upah;  

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 

(sepuluh ) bulan upah. 
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 Uang penggantian hak yang seharusnya diterima 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1  UU No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi :  

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;  

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan 

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima 

bekerja; 

 c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon 

dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi 

syarat;  

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

2.3.5. Hubungan Industrial 

  Pengertian hubungan industrial dalam ketentuan Pasal 1 

angka 16 UU No.13 Tahun 2003 menyatakan 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 pemirintah yang didasarkan 

pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945.   

  Menurut Sendjun H Manulang, Hubungan Industrial adalah 

sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa (pekerja/ buruh, pengusaha dan 

pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan 

manifestasi dari keseluruhan silasila dari Pancasila dan 

UndangUndang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas 

kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan 
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Suprihanto mendefnisikan Hubungan Industria sebagai hubungan 

yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, 

politik dan budaya baik yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan hubungan pekerja/ buruh, pengusaha dan 

pemerintah (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2016 : 808-809). 

  Agar hubungan industrial dapat berlangsung dengan baik 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 103  UU No.13 Tahun 2003 

ditentukan sarana hubungan industrial, yaitu:  

   1. Serikat pekerja/serikat buruh  

  Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di 

perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat 

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya (Hardjan Rusli, 2011 : 117); 

   2. Organisasi pengusaha  

  Sama halnya dengan pekerja, para 

pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk 

membentuk atau menjadi anggota organisasi atau 

asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai 

organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan 

perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat 

pekerja danpemerintah dalam penanganan masalah-

masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. 

Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor 

industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal 

sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga ketingkat 

pusat atau tingkat nasional.  

 

   3. Lembaga kerja sama bipartit  
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  Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 

(lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib 

membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja 

sama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan 

konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. 

Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit 

terdiri atas unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh 

yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis 

untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di 

perusahaan yang bersangkutan. 

   4. Lembaga kerja sama tripartit  

 Lembaga kerja sama tripartit adalah forum 

komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah 

ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur 

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan 

pemerintah. Lembaga kerja sama tripartit terdiri dari:  

 a. lembaga kerja sama tripartit nasional, provinsi 

dan  

 kabupaten/kota;  

b. lembaga kerja sama tripartit sektoral nasional, 

provinsi, dan   kabupaten/kota.  

   5. Peraturan perusahaan  

 Peraturan perusahaan adalah yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja 

dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 

wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku 

setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk.  

 

   6. Perjanjian kerja bersama  

 Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang 

merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat 
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buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa 

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

   7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan  

 Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, 

selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama 

bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, 

pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial.  

   8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial  

  Berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU No.13 Tahun 

2003 bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk 

mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk 

mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau 

serikat pekerja menyelesaiakan perselisihan hubungan 

industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. 

2.3.6. Hubungan Industrial Pancasila 

Hubungan industrial Pancasila lahir dari seminar 

nasional yang bertema “Hubungan Perburuhan Pancasila 

sebagai Usaha Menuju Ketenangan Kerja dan Stabilitas Sosial-

Ekonomi untuk Pembangunan Nasional” yang diselenggaraan 

di Jakarta pada tanggal 4 -7 Desember 1974 dan dihadiri oleh 

wakil-wakil pemerintah, buruh, pengusaha dan para 

cendekiawan (Asikin (1993) dalam Nindry Sulistya Widiastini, 
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2017: 150). Definisi Hubungan industrial Pancasila menurut 

Fritje Rumimpunu adalah hubungan antara para pelaku 

kegiatan proses produksi (pekerja, pengusaha), untuk 

menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan 

pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk 

pembinaan ekonomi nasional (Fritje Rumimpunu, 2014: 118).  

Sedangkan Suripno berpendapat, bahwa Hubungan 

industrial Pancasila merupakan sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan 

jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan 

nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sia 

dari Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di 

atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia (I 

Komang Ardana, 2012: 247). 

Sistem hubungan industrial Pancasila dirintis pada masa 

Orde Baru tepatnya tahun 1974. Hal ini bertujuan untuk 

mengatur hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, 

terutaa agar diantara buruh dan pengusaha terbentuk struktur 

hubungan yang seimbang (buruh menjadi mitra pengusaha 

dalam kegiatan produksi), di mana terkandung suatu prinsip 

mesyawarah mufaat serta ikut memiliki, sebagai manifestasi 

dari ideology Pancasila (Sapta Dwikardana, 1994: 3). 

Ciri-ciri hubungan industrial Pancasila yaitu: 
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1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: bukan sekedar mencari 

materi, tetapi pengabdian keada Tuhan, sesama 

manusia, bangsa, dan Negara; 

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: pekerja 

bukan sekedar faktor produksi tetapi sebagai manusia 

probadi dengan segala martabat dan harkatnya; 

3. Sila Persatuan Indonesia: pekerja dan pengusaha 

mempunyai kepentingan yang sama yait kemajuan 

perusahaan; 

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Perusyawaratan/Perwakilan: 

perbedaan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk 

mufakat; 

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: 

dalam menikmati hasil perusahaan dibagi secara 

kekeluargaan, adil, dan merata sesuai dengan 

pengorbanan masing-masing. 

Dalam pola hubungan industrial Pancasila, setiap 

masalah perburuhan yang dapat menimbukan terjadinya 

keluh kesah, lebih-lebih yang mengarah pada terjadinya 

konflik, diupayakan agar disebulesaikan secara 

musyawarag untuk mufakat. Untuk menacapai tujuan 

tersebut di atas, hubungan industrial Pancasila mendasarkan 

diri tiga asas yaitu:  
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a. Asas kerja sama dalam produksi; 

b. Asas kerja sama dalam menikmati hasil perusahaan; 

c. Asas kerja sama dalam bertanggung jawab (A. Wiyono, 

1997: 39). 

Hubungan industrial Pancasila diarahkan untuk 

menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis atas 

dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara para 

pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang 

didasarkan atas niai-nilai luhur budaya bangsa, yang 

terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 (Sedarmayati (2010) dalam Luis Mamisah, 

2019: 5). 

 

 

Fungsi hubungan industrial Pancasila yaitu: 

a. Menjadi sarana perwujudan trilogi pembangunan, 

yakni pertumbuhan ekonomi yang sehat, 

pemerataan hasil-hasil pembangunan serta stabilitas 

keamanan yang dinamis; 

b. Menjadi sarana aktualisasi diri pekerja dan 

pengusaha serta perwujudan demokrasi industrial 

dalam dunia kerja, terutama dalam hak berserikat 

dan proses tawar menawar dalam perundingan 

bersama secara bebas dan bertanggung jawab; 
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c. Menjadi sarana pengembangan kemitraan sosial 

yang sehat dan luas melalui bipartisme dan 

tripartisme; 

d. Menjadi salah satu landasan etika industrial, etika 

bisnis, budaya perusahaan dan produktivitas; 

e. Menjadi sarana untuk mengendalikan ekonomi 

pasar dan kapitalisme yang cenderung makin 

meningkat agar menjadi lebih manusiawi seraya 

untuk mencegah ekses dari paham adu kekuatan 

secara bebas, serta mengatasi ketimpangan pasar 

yang dalam banyak hal mengorbankan pekerja 

(Mugi Harsono & Agus Ambarepto, 2006: 18). 

Tujuan dari hubungan industrial Pancasila yaitu 

mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam 

pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta ikut 

melaksanaan ketertiban umum yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, 

melalui penciptaan ketenangan kerja, dan ketentraman 

dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, 

meningkatkan produksi, dan meningkatan kesejahteraan 

pekerja/buruh sesuai dengan martabat manusia (Zaeni 

Asyhadie, 2009: 76). 
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Sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan 

hubungan industrial Pancasila yaitu: 

1. Lembaga kerja sama Bipartit 

Sebagai lebaga yang anggotanya terdiri dari wakil-

wakil pekerja dan pengusaha (wadah komunikasi, 

konsultasi, dan musyawarah); 

2. Lembaga Tripartit 

Lembaga yang anggootanya terdiri dari unsur-unsur 

pekerja/serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. 

Tugas utama untukmenyatukan komsepsi, sikap, dan 

rencana dalam menghadapi masalah-masalah 

ketenagakerjaaan; 

 

 

3. Kesepakatan Kerja Bersama 

Keseakatan yang dibuat antar serikat pekerja dengan 

pengusaha atau organisasi pengusaha; 

4. Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan; 

5. Peradilan hubungan industrial dan; 

6. Pendidikan dan penyuluhan organisasi ketenagakerjaan, 

dam kelembagaan lainnya (Hans Thoolen (1987) dalam 

MM Billah: 85). 

2.3.7. Perselisihan Hubungan Industrial 

  



51 

 

 

 

  Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2004 

pengertian dari perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena 

adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

dalam suatu perusahaan. 

  Terjadinya perselisihan hubungan industrial yang bias 

diakibatkan oleh berbagai masalah, antara lain sebagai berikut. 

1. Pengusaha tidak memenuhi hak pekerja/buruh sesuai dengan 

yang diperjanjikan baik dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. 

2. Pengusaha kadangkala bersikap diskriminatif antara 

pekerja/buruh pria dan perempuan, antaragama dan warna kulit. 

3. Pekerja/buruh sendiri tidak disiplin dengan norma kerja, waktu 

kerja, dan hal-hal lain yang tercantum dalam peraturan 

perusahaan. 

4. Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama. 

5. Kadangkala tidak tercapai kesepahaman terhadap syarat-syarat 

kerja, pengusaha yang tidak mengindahkan hak-hak 

pekerja/buruh dan perkumpulannya (serikat pekerja/serikat 

buruh). 

   Dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2004 telah disebutkan 

beberapa jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:  

No. Jenis Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Keterangan 

1.  Perselisihan Hak  Berdasarkan Pasal 1 angka 2 

UU No.2 Tahun 2004 

perselihan hak adalah 

perselisihan yang timbul 
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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 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 

UU No.2 Tahun 2004 

perselisihan kepentingan 

adalah perselisihan yang 

timbul dalam hubungan kerja 

karena idak 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  

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 

UU No.2 Tahun 2004 

perselisihan pemutusan 

hubungan kerja adalah 

perselisihan yang timbul 
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karena tidak adanya 

kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja 

yang dilakukan oleh salah satu 

pihak.  

4. Perselisihan Antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh   

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 

UU No.2 Tahun 2004 

perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh adalah 

perselisihan antar 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 ke serikat 

pekerjaan. 

 

  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menganut 

penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan di luar 

pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

mengedepankan musyawarah untuk mufakat (melalui win-

win solution) agar dengan demikian, proses produksi barang 

dan jasa tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
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1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Perundingan Bipartit (Pasal 3 - Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 

2004). 

  Setiap perselisihan hubungan industrial harus 

terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit 

antara pengusaha dan pekerja dalam waktu tiga puluh hari 

(30) kerja dihitung sejak tanggal dimulainya perundingan. 

Dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja apabila salah satu 

pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan 

perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka 

perundingan bipartit dianggap gagal sehingga salah satu 

pihak atau kedua belah pihak wajib mencatatkan 

perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti 

bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui bipartite telah 

dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau 

para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para 

pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui 

konsiliasi atau melalui arbitrase. Apabila para pihak tidak 

menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau 

arbitrase dalam jangka waktu tujuh hari, maka instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat 

melimpahkan penyelesaian perselisihan melalui mediator. 
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Setiap perundingan bipatit harus dibuat risalah yang isinya 

terdiri dari : 

a. nama lengkap dan alamat lengkap para pihak, 

b. tanggal dan tempat perundingan, 

c. pokok masalah dan alasan perselisihan,  

d. pendapat para pihak, 

e. kesimpulan atau hasil perundingan serta tanggal dan, 

f. tanda tangan para pihak yang melakukan 

perundingan. 

2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Konsiliasi (Pasal 17- Pasal 28) 

  Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi 

dilakukan oleh konsiliator setelah para pihak mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk 

dan disepakati oleh para pihak. Selambat-lambatnya tujuh 

hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian 

perselisihan secara tertulis, konsiliator harus mengadakan 

penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya 

pada hari kedelapan mengadakan sidang konsiliasi pertama. 

Jika tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, maka dibuat 

perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan 

disaksikan oleh konsiliator serta didaftar di pengadilan 

hubungan industrial untuk mendapatkan akta bukti 

pendaftaran.  



56 

 

 

 

  Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka 

konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis yang harus sudah 

disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama. Para 

pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada 

konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran 

tertulis. Para pihak yang tidak memberikan 

pendapatnya/jawaban dianggap menolak anjuran tertulis. 

Apabila para pihak menyetujui anjuran tertulis ,konsiliator 

harus sudah selesai membantu para pihak membuat 

Perjanjian Bersama selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak 

anjuran tertulis disetujui yang kemudian didaftarkan di 

pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran. Konsiliator wajib menyelesaikan tugas 

konsiliasi selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja sejak 

menerima permintaan penyelesaian perkara. 

3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Arbitrase (Pasal 29 - Pasal 54) 

  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui arbitrase dilakukan oleh arbiter berdasarkan 

kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih. Arbiter wajib 

menyelesaiakan tugas arbitrase selambat-lambatnya tiga 

puluh hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian 

penunjukan arbiter. Pemeriksaan atas perselisihan 
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dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah 

penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter dan atas 

kesepakatan para pihak arbiter berwenang memperpanjang 

jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

satu kali perpanjangan selambat-lambatnya empat belas hari 

kerja. Pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan 

secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih 

menghendaki lain.  

  Dalam sidang arbitrase, para pihak yang berselisih 

dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter 

diawali denggan upaya mendamaikan kedua pihak yang 

berselisih. Apabila perdamaian tercapai, maka arbiter atau 

majelis arbiter wajib menbuat Akta Perdamaian yang 

ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter 

atau majelis arbiter, kemudian didaftarkan di pengadilan 

hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter 

mengadakan perdamaian. Apabila upaya perdamaian tersebut 

gagal, arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang 

arbitrase.  

  Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan 

yang bersifat akhir dan tetap. Putusan arbitrase didaftarkan di 

pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di 
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wilayah arbiter menetapkan putusan. Terhadap putusan 

arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan 

pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

ditetapkan putusan arbiter. Perselisihan hubungan industrial 

yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak 

dapat diahukan ke pengadilan hubungan ind|strial. 

4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Mediasi (Pasal 8 - Pasal 16). 

  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui mediasi dilakukan oleh mediator dengan mengadakan 

penelitian tentang duduknya perkara dan sidang mediasi. 

Apabila tercapai kesepakatan melalui sidang mediasi, maka 

dibuatperjanjian bersama yang ditandatangani oleh para 

pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di 

pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan akta 

bukti pendaftaran.  

  Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi 

maka mediator mengeluarkan `anjuran tertulis. Apabila para 

pihak menyetujui anjuran tertulis, mediator harus sudah 

selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama 

selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak anjuran teetulis 

disetujui-yang kemudian didaftap di pengadilan hubungan 

industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. 
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Mediator menyelesaakan tugas mediasi selambat-lambatnya 

tiga puluh hari kerja sejak pelimpahan perkara. 

5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 55- pasal 58). 

  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial diawali dengan 

mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial 

pada pengadilan `negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat pekerja/buruh bekerja. Pengajuan gugatan harus 

dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau 

konsiliasi, jika tidak dilampiri maka hakim wajib 

mengembalikan gugatan kepada penggugat. Terhadap isi 

gugatan ada kewajiban hakim untuk memeriksa melalui 

proses dismissal. Pemeriksaan perkara di pengadilan 

hubungan industrial dilakukan dengan acara biasa atau acara 

cepat. Putusan majelis hakim wajib diberikan selambat-

lambatnya lima puluh hari kerja sejak sidang pertama dalam 

sidang terbuka untuk umum.  

  Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai 

perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja 

mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan 

permohonan kasasi kepada mahkamah Agung dalam waktu 

selambat-lambatnya empat belas hari. Penyelesaian 
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perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung 

selambat-lambatnya tiga puluh kerja  

Prinsip yang harus menjadi pegangan bagi para pihak dalam 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah :  

a) Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/seikat buruh secara musyawarah untuk mufakat 

(Pasal 136 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003); 

b) Bila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 

prosedur yang diatur undang-undang (Pasal 136 ayat (2) UU 

Nomor 13 Tahun 2003). 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menganut penyelesaian 

perselisihan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial mengedepankan musyawarah untuk 

mufakat (melalui win-win solution) agar dengan demikian, proses 

produksi barang dan jasa tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

 

 

Alur Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial 

Sepakat 

Gagal 

Bipartit 

Mediasi 
Dicatat di 

Disnaker  

Arbitrase 

Konsilias

i 

Perjanjia

n 

Bersama 

Tidak 

dilaksanakan 

Eksekusi 

Setuju 

Putusan Mengikat 

Tolak 

Pengadilan 

Hubungan 

Industrial 

Tidak 

dilaksanakan 



61 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan. Alur Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kerangka Berfikir 
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Keterangan: 

 Sebelum mulai bekerja, tenaga kerja kontrak dan pengusaha akan 

melakukan kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerja. Setelah masa kontrak 

yang ditentukan habis, kemudian dilakukan penambahan masa kerja. Pada 

penambahan masa kerja ini justru terjadi perselisihan hubungan indusrial. 

Kemudian diupayakan penyelesaian dengan cara perundingan Bipartit. Dalam 

perundingan ini, tidak berhasil sehingga dicatat dan diberikan penawaran oleh 

DISNAKERTRANS Kabupaten Semarang untuk melakukan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase, Konsiliasi, atau Mediasi. 

Setelah disepakati menggunakan Mediasi maka pihak Tenaga Kerja Kontrak 

(Sutikno), pihak Pengusaha (PT Starlight Garment Semarang) bersepakat dan 

dibuatkan Perjanjian Bersama oleh pihak DISNAKERTRANS Kabupaten 

Semarang selaku Mediator. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi 

antara Sutikno dengan PT Starlight Garmen Semarang telah selesai 

dilakukan dengan mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang 

melibatkan Bapak Sutikno selaku Mantan Pekerja, Bapak Dri Iswanto 

selaku HRD PT Starlight Garmen Semarang, dan Bapak Suyono, S.H, 

M.H dan Ibu Priyani Sevi Astuti, S.H. selaku mediator Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Semarang; 

2. Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Semarang, telah diterima oleh kedua belah pihak baik dari  pihak pekerja 

pihak pengusaha menerima anjuran. Segala bentuk rekomendasi ataupun 

keterangan tertulis mediator pada Dinas Tenaga Kerja yang mana mediasi 

tersebut dinyatakan menghasilkan kesepakatan dan mengikat kedua belah 

pihak dalam bentuk Perjanjian Bersama; 

3. Akibat hukum dari perjanjian bersama hasil mediasi dalam kasus 

perselisihan hubungan industrial antara Bapak Sutikno dengan PT 

Starlight Garment Semarang menghasilkan kewajiban untuk perusahaan 

memberikan uang tali asih kepada  Bapak Sutikno yang sudah 

dilaksanakan pada 29 Maret 2019. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

saran yang dapat penulis sampaikan  sebagai berikut: 

1. Bagi pengusaha Garmen, diharapkan melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pekerjanya agar tidak 

menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang akan menimbulkan 

kerugian di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diperlukan usaha 

menjaga keharmonisan antara pengusaha dengan mantan pekerja; 

2. Bagi pekerja, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pekerja 

agar memperhatikan kontrak kerja sebelum mereka menandatanganinya. 

Untuk mantan pekerja, sangatlah diperlukan sikap kehati-hatian dalam 

menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perusahaan; 

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

evaluasi terhadap proses penyelesaian hubunngan industrial terutama 

dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja; 

4. Bagi Civitas Akademika, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk pengkajian lebih lanjut terhadap perselisihan hubungan industrial 

yang terjadi di Indonesia. 
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