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ABSTRAK 
 
Purba,Dermawati.2011. Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No.2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui 
Perundingan Bipartit. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I, Tri Sulistiyono, S.H.,M.H. Pembimbing II, Arif Hidayat, 
S.,HI.,M.H. 
 
Kata Kunci : Perundingan Bipartit, Asas, Implikasi 
 

Prinsip perundingan bipartit berdasar pada asas musyawarah untuk mufakat, 
sesuai dengan prinsip hubungan industrial Indonesia yang dikembangkan dari 
semangat kegotong-royongan dan kebersamaan. Pemenuhan kewajiban yang 
diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) hanya bisa dipenuhi jika dua pihak yang 
berselisih sama-sama memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perundingan 
bipartit. Namun, kegagalan perundingan bipartit hubungan industrial karena salah 
satu pihak menolak berunding (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) adalah tindakan yang 
tidak menunjukkan adanya upaya penyelesaian. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah 
mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam ketentuan Pasal 
3 ayat (3) UUPPHI telah sesuai dengan asas pembangunan dan asas kerja 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Dan (2) Bagaimana implikasi 
hukum Pasal 3 ayat (3) terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial pada tahap berikutnya? Bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara 
Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  dengan asas pembangunan dan asas kerja hubungan 
industrial serta memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 
mengenai implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI terhadap mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahap berikutnya. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini 
bersifat kualitatif yaitu penggambaran kata-kata dan bahasa. Pendekatan dalam 
penelitian ini adalah Pendekatan  Perundang-undangan (statute Approach) dan 
Pendekatan Analitis (Anlytical Approach).  Pengumpulan data yang digunakan 
meliputi: (1) studi kepustakaan, (2)  dokumentasi. Analitis Data menggunakan 
analitis deskriptif.dan 3) wawancara terhadap ahli, yaitu hakim Pengadilan 
Hubungan Indusrtial dan kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan kegagalan perundingan bipartit karena para 
pihak menolak berunding (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) bertentangan dengan tujuan 
hubungan industrial yang berdasar asas pembangunan, dan bertentangan terhadap 
pelaksanaan hubungan industrial yang berlandasan pada asas kerja hubungan 
industrial, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI tidak dapat terpenuhi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah menolak melakukan upaya perundingan 
bipartit merupakan tindakan yang bertentangan dengna asas pembangunan dan 
asas kerja hubungan industrial. Selain itu, prosedur dan mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial secara bipartit adalah bersifat imperatif. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

.   
Membangun kualitas hubungan industrial merupakan integral dari 

pembangunan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945,  

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk 
melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan nasional 
yang bermaktub didalam pembukaan UUD 1945, yaitu 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.(diunduh dari www.docstoc.com dengan judul 
“Pembangunan Nasional”) 
 

Cita-cita pembangunan nasional itu ingin diwujudkan pula di dalam 

hubungan industrial. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuannya, hubungan 

industrial diatur sedemikian rupa dan sejalan dengan asas-asas 

pembangunan agar hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga 

kerja/buruh dapat diwujudkan dengan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 

28D UUD 1945. 

Pembangunan hubungan industrial memiliki banyak dimensi dan 

keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya untuk kepentingan tenaga kerja pada 
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saat sebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan 

kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan 

pengaturan menyeluruh dan komprehensif yang mencakup perlindungan, 

pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama 

dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945). 

Perselisihan hubungan industrial tentu menjadi penghalang bagi 

tercapainya cita-cita hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan 

berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Perselisihan hubungan 

industrial menyebabkan adanya pertentangan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, 

padahal hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan 

para pihak mengikatkan dalam hubungan kerja. Jika salah satu pihak tidak 

menghendaki lagi untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja, maka sulit 

bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. contoh 

konkritnya adalah PHK yang dialami oleh 77 orang pekerja di pasar raya Sri 

Ratu (SR) Peterongan Semarang, Pihak perusahaan tidak mengehendaki lagi 

mengikatkan diri dalam hubungan kerja pada beberapa pekerja dengan 

alasan kondisi ekonomi perusahaan buruk sehingga omset terus menurun 

namun pihak perusahaan tidak memberikan pesangon dua kali gaji sesuai 

dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar 

mengakui bahwa “kurangnya komunikasi dan sarana untuk menampung dan 
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memahami aspirasi atau keluhan para buruh merupakan salah satu hal sebab 

terjadinya ketidakcocokan antara pihak pengusaha dan buruh.” 

(http://economy.okezone.com/read/2011/05/04/320/453005/menakertrans-

kasus-phk-turun-dalam-2-tahun-terakhir. Diunduh pada tanggal 25 juni 

2011 pukul 20.00 WIB). Unsur pemerintah diperlukan sebagai pihak netral 

dalam hubungan industrial. Misalnya sebagai pihak yang mewajibkan para 

pihak untuk melakukan perundingan bipartit atau sebagai mediator 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. jika para pihak 

melaksanakan hubungan industrial berlandaskan kepada dua asas kerja, 

yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong serta asas musyawarah untuk 

mufakat, niscaya hubungan industrial yang harmonis akan tercapai. 

Landasan hubungan industrial mencapai tujuannya berlandaskan pada 

asas pembangunan, sedangkan dalam pelaksanaan hubungan industrial 

berlandaskan pada asas kerja hubungan industrial. Demikian dalam 

hubungan kerja maupun mekanisme penyelesaian perselisihan, kedua asas 

tersebut saling terkait satu sama lain mencapai hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai pancasila.  

Perundingan bipartit berdasarkan UUPPHI merupakan “Perundingan 

antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha 

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.” sebagai salah satu 

mekanisme penyelesaian hubungan industrial diluar pengadilan, 

perundingan bipartit mengambil peranan yang sangat penting, yaitu sebagai 

mekanisme penyelesaian pertama yang harus dilakukan oleh para pihak 
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yang berselisih. Pasal 3 ayat (1) UUPPHI menyatakan bahwa “Perselisihan 

hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu 

melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.” Sesuai 

dengan asas kerja hubungan industrial, bahwa dalam pelaksanaan hubungan 

industrial Indonesia berlandaskan asas  gotong royong dan kekeluargaan 

serta musyawarah untuk mufakat. 

Berdasarkan Rekapitulasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang tahun 2010 (lihat lampiran 

4), dari 231 perselisihan hubungan industrial (Perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar 

Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) ), keberhasilan perundingan bipartit 

mencapai 119 perjanjian bersama. Jika dipersentasekan maka keberhasilan 

perundingan bipartit yang mencapai perjanjian bersama (PB) mencapai 

51.5%, ini menunjukkan bahwa mekanisme perundingan bipartit di kota 

Semarang memberikan hasil yang berarti bagi para pihak yang berselisih.  

Perundingan bipartit merupakan mekanisme awal penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sebelum dilakukan penyelesaian melalui 

mekanisme lainnya (Pasal 3 ayat (1) UUPPHI). Mekanisme penyelesaian 

tahap berukutnya baru dapat dilaksanakan  jika perundingan bipartit gagal 

(Pasal 3 ayat (3) UUPPHI).  

Gagalnya perundingan bipartit  berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI 

disebabkan dua faktor. Pertama, karena salah satu pihak menolak dilakukan 

perundingan dan yang kedua, telah dilakukan perundingan namun tidak 
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tercapai kesepakatan/perjanjian bersama. Kegagalan perundingan bipartit 

karena salah satu pihak menolak apakah sejalan dengan tujuan dan 

pelaksanaan hubungan industrial yang mendasarkan diri pada asas 

pembangunan dan asas kerja hubungan industrial. Asas merupakan roh yang 

memberi dasar dibentuknya UUPPHI. Jika isi dari Pasal 3 ayat (3) UUPPHI 

tidak sesuai dengan asas yang membentuknya maka akan banyak sekali 

dampak yang ditimbulkan terhadap salah satu pihak maupun kedua belah 

pihak yang berselisih.  

Kegagalan perundingan bipartit karena tidak mencapai suatu 

kesepakatan/atau perundingan bersama, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UUPPHI, para pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi yang 

bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan setempat dan melanjutkan 

penyelesaian ke tahap berikutnya. Namun, kegagalan karena salah satu 

pihak menolak berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No.Per.31/MEN/XI/2008 “Dalam hal salah satu pihak telah 

meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 

pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka 

perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan 

perundingan.” namun ini berarti Pasal 3 ayat (1) UUPPHI belum terpenuhi 

pelaksanaannya.  

Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum diharapkan mampu 

mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan 
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kemanfaatan. Prof.Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad 

2004:103) berpendapat:  

Maksud dan tujuan diadakan Undang-undang adalah untuk 
menjamin kepastian hukum, hak dan kewajiban asasi warga 
negara, landasan moral dan ideologis, asas keadilan, 
kebenaran, keteraturan, manfaat, kepentingan umum (bangsa 
dan negara), hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan 
prediksi untuk masa jauh kedepan  
 

UUPPHI sebagai sumber hukum dan landasan bagi pekerja/buruh dan 

pengusaha dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

“Peranan Undang-undang dalam pergaulan hidup adalah sebagai pelindung, 

pemberi rasa aman, penentram, dan penertib bagi setiap orang untuk 

mencapai keadilan dan kedamaian.” (Kansil 1986:40). Walaupun pada 

kenyataannya bahwa undang-undang adalah buatan manusia, substansi 

undang-undang tidak pernah lengkap, dan selalu tertinggal dari 

perkembangan masyarakat (het rechting achter de feiten aan). Namun, 

tujuan hukum didalam undang-undang harus tetap tercipta karena telah 

diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28D ayat (1) 

yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”     

Cita-cita awal pembentukan UUPPHI berdasarkan isi konsideran 

UUPPHI adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

dan berkeadilan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan 

menciptakan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang cepat, adil, dan murah. Namun, Jika hukum positive 

(UUPPHI) yang berlaku pada suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat 
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ini (Ius constitutum) sudah tidak sesuai lagi dengan hukum yang diperlukan 

atau tidak lagi menjamin terwujudnya cita-cita awal pembentukannya, maka 

perlu adanya suatu pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum 

dan pembaharuan hukum (Ius Constituendum). Yaitu melalui tahap evaluasi 

atau penyesuaian/terminasi yang pada dasarnya adalah kembalinya program 

kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-

perubahan bila diperlukan terhadap suatu undang-undang. 

Keberadaan UUPPHI merupakan sebuah dinamika didalam dunia 

ketenaga-kerjaan yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. undang-undang bersifat mengatur, sehingga setiap 

materi muatan dalam undang-undang harus dirancang sedemikian rupa agar 

mewujudkan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, yaitu menjamin 

keadilan dalam hubungan industrial.  

Perumusan kata dan susunan kalimat dalam suatu Peraturan 

Perundang-undangan bukan pekerjaan mudah atau sekedar copy paste. 

Perumusan sangat penting dan menentukan, karena mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan penafsiran Peraturan Perundang-undangan, tentang 

sinkron atau tidak satu pasal dengan pasal lainnya, sehingga tidak 

berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan 

adanya apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya dengan baik 

dan benar. Hubungan antara perumusan dan penafsiran Peraturan 

Perundang-undangan yang baik dan benar ini sangat menentukan apakah 

Peraturan Perundang-ndangan itu akan mencapai tujuannya atau tidak. 
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Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul:  

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 

2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN BIPARTIT .” 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Perundingan bipartit merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang mengedepankan keberlanjutan hubungan para 

pihak yang berselisih. Asas yang dianut dalam perundingan bipartit sesuai 

dengan prinsip hubungan industrial yang selalu mengedepankan kegotong 

royongan, kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.  

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI mewajibkan para pihak yang 

berselisih untuk terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit sebagai 

mekanisme awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI menyatakan bahwa perundingan gagal bila 

perundingan kedua belah pihak yang berselisih tidak mencapai sebuah 

kesepakatan bersama dan jika salah satu pihak menolak perundingan. 

Perundingan bipartit dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat 

(Pasal 3 ayat (1) UUPPHI), Sikap menolak berunding sama dengan menolak 

dilakukannya musyawarah, artinya menolak berunding tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang dianut hubungan industrial.  

Menolak perundingan juga menghambat mekanisme penyelesaian 

lainnya. Karena, penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya 

seperti penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrasi maupun melalui 
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Pengadilan Hubungan Industrial baru dapat dilakukan jika para pihak telah 

memiliki bukti telah dilakukan perundingan bipartit (Pasal 4 ayat (1) 

UUPPHI).  

1.3 Batasan Masalah 
 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

yang menjadi bahan penelitian yaitu analisis yuridis Undang-undang No.2 

tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

perundingan bipartit yang membahas kesesuaian materi muatan Pasal 3 ayat 

(3) UUPPHI dengan asas-asas pembangunan dan asas kerja hubungan 

industrial.  

Peneliti ingin melihat seperti apa implikasi hukum bagi para pihak 

yang berselisih terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial lainnya, yaitu jika perundingan bipartit gagal karena salah satu 

pihak yang berselisih menolak untuk berunding. 

Dengan adanya pembatasan masalah, peneliti diharapkan lebih fokus 

dalam mengkaji dan menganalisis materi muatan pada penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. 

1.4 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI telah sesuai dengan asas 
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pembangunan dan asas kerja penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial? 

2. Bagaimana implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) terhadap mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap berikutnya? 

1.5 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kesesuaian Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  dengan asas 

pembangunan dan asas kerja penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial.  

2. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai 

implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI terhadap mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap berikutnya. 

1.6 Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

1.6.1 Manfaat teoritis  

a. Sebagai masukan yang berguna untuk mengisi kekosongan 

hukum;  

b. Sebagai penyempurnaan UUPPHI yang disinyalir masih 

memiliki kekurangan dalam substansinya khususnya pada pasal-

pasal terkait penyelesaian perselisihan melalui perundingan 

bipartit; 
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c. Dengan upaya kajian dan analisis juridis UUPPHI ini, 

diharapkan dapat menemukan usulan baru dalam mewujudkan 

cita-cita hukum. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang terdapat pada 

penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

demi peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui perundingan bipartit; 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum yang lebih 

mendalam dibidang penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu hukum, khusus dibidang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika 

skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, 

halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 
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Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, 

pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, 

dan pembahasan serta penutup. 

- Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini penulis menguraikan latar 

belakang, perumusan  dan pembatasan masalah, tujuan, 

manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan. 

- Bab 2 Landasan Teori, bab ini berisi tentang teori yang 

memperkuat penelitian seperti teori Perundang-undangan, 

bahasa Perundang-undangan, hukum dan negara dan hal–hal 

yang berkenaan dengan kajian hukum penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit 

dalam UUPPHI. 

- Bab 3 Metode Penelitian, Metode penelitian yuridis 

normatif  harus memuat beberapa uraian yang berisi beberapa 

hal berikut; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, dan penyajian data.  

- Bab 4 Hasil Dan Pembahasan, Dalam bab ini penulis 

membahas tentang penyelenggaraan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dengan tinjauan yuridis 

terhadap materi muatan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI tentang 

perundingan bipartit disesuaikan dengan asas pembangunan 

dan asas kerja dalam hubungan industrial serta implikasi 
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kegagalan perundingan bipartit karena salah satu pihak 

menolak berunding. 

- Bab 5 Penutup Skripsi, Pada bagian ini merupakan bab 

terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang 

diuraikan diatas. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar 

pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan 

sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 

Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut sebagai hukum perburuhan. 

Menurut Molenaar dan Asikin (dalam Abdul Khakim 2007:4) “Hukum 

perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur 

hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha serta antara tenaga kerja 

dengan tenaga kerja.” Sedangkan Syahrani (dalam Abdul Khakim 2007:5) 

menyebutkan bahwa “Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan 

hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan 

antara buruh dengan majikan, dan hubungan antara buruh dan majikan dan 

pemerintah (penguasa).”  

Hukum ketenagakerjaan memiliki perbedaan dengan ketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 Pasal 1 

angka (1) adalah “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”  

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 
optimal dan manusiawi; 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan daerah; 
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3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan;dan 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
 

Menurut Abdul Khakim (Abdul Khakim 2007:6), bahwa hukum 

ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur: 

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak 
tertulis. 

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan 
pengusaha/majikan. 

3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan 
mendapat upah sebagai balas jasa. 

4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi keadaan 
sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja 
buruh dan sebagainya. 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha ada hubungan kerja. Hubungan kerja berdasarkan Undang-

undang No.13 tahun 2003 Pasal 1 angka (15) “hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah.” Hubungan kerja yang terjalin antara 

pekerja/buruh disebut sebagai hubungan kerja yang diatur dalam hubungan 

industrial, yaitu “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 oleh nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.” (Pasal 1 angka (16) Undang-undang No.13 tahun 2003). 

Masalah ketenagakerjaan tidak terlepas dari hubungan industrial, 

keduanya saling terkait dalam hubungan kerja, perjanjian kerja, 

penyelesaian perselisihan, hak dan kewajiban tenaga kerja maupun 
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pengusaha. Ada keterkaitan yang erat antara ketenagakerjaan dengan 

hubungan industrial sehingga didalam hukum ketenagakerjaan diatur 

hubungan industrial.  

2.2 Konsepsi Hubungan Industrial 

2.2.1 Pengertian 

Hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang 

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 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.” 

2.2.2 Tujuan  

Tujuan hubungan industrial di Indonesia antara lain adalah: 

(1) Mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan negara republik 

Indonesaia 17 agustus 1945 didalam pembangunan nasional,  

(2) Ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945,  

(3) Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Tujuan tersebut dicapai melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, 

ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan 

produksi atau produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 

serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, faktor utamanya adalah 

mewujudkan interaksi yang positif antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Jika interaksi seperti ini tetap dipelihara secara teratur dan 

berkesinambungan akan menciptakan saling pengertian dan kepercayaan. 

Kedua hal tersebut merupakan faktor dominan dalam menciptakan 

ketenangan kerja dan  berusaha atau ketenangan industrial. 

Ketenangan industrial mengandung makna adanya dinamika di 

dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan SP/SB-nya 

dalam  arti terjadinya komunikasi timbal balik yang intensif yang dilamat 

mengandung unsur (Ditjen PHIJSTK Depnakertrans R.I. 2008:60) : 

1. Hak dan kewajiban pihak-pihak terjamin dan dilaksanakan 
2. Apabila timbul perselisihan dapat dilesaikan secara internal oleh 

kedua belah pihak, dan 
3. Mogok dan penutupan perusahaan atau lock out tidak digunakan 

untuk memaksakan kehendak  
 

Tujuan akhir pengaturan hubungan industrial adalah peningkatan 

kesejahteraan bagi semua pihak. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan 

peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu.  

Produktivitas dapat dicapai jika ketenangan kerja dan berusaha 
dalam perusahaan telah terpenuhi. Untuk dapat mencapai 
ketenangan kerja ini, komunikasi yang efektif dan berkelanjutan 
perlu dilakukan secara teratur dan terencana, komunikasi 
memegang peranan penting dalam membina dan meningkatkan 
saling percaya di dalam hubungan industrial. (Suwarto 2006:4). 
 

2.2.3 Asas - asas  

Hubungan industrial di Indonesia dalam mencapai tujuannya 

mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan, asas berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah dasar (sesuatu menjadi tumpuan berpikir 
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atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi, dan 

sebagai hukum dasar. yaitu: 

(1) Asas Manfaat 

Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan 

kesejahteraan rakyat.  

(2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan 

Usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus 

merupakan usaha bersama seluruh rakyat yang dilakukan 

secara gotong royong dan kekeluargaan. 

(3) Asas Demokrasi 

Yaitu berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang Politik, 

sosial dan ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasional 

ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat. 

(4) Azas Keadilan dan Merata  

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat 

dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan darma 

baktinya. 

(5) Asas Perikehidupan Dalam keseimbangan 

Keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yaitu antara 

kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa 

dan raga, individu dan masyarakat dan lain-lain. 

(6) Asas Kesadaran Hukum 
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Setiap warga negara harus taat dan sadar kepada hukum dan 

mewajibkan Negara menegakkan hukum.  

(7) Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri 

Pembangunan berdasarkan pada kepercayaan akan 

kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada 

kepribadian bangsa. 

Dalam pelaksanaanya hubungan industrial berlandaskan pada dua 

asas kerja yang sangat penting, yaitu asas kekeluargaan dan gotong 

royong dan asas musyawarah untuk mufakat. 

Sebagai manifestasi dari kedua asas diatas, maka hubungan 

industrial pancasila mendasarkan diri pada tiga azas kerjasama yaitu: 

(1) Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah 

teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik 

pekerja maupun pengusaha atau pimpinan perusahaan wajib 

bekerja sama serta membantu dalam kelancaran usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi. 

(2) Pekerja dan pengusa atau pimpinan perusahaan adalah teman 

seperjuangan dalam pemeratan menikmati hasil perusahaan 

yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan dinikmati 

dengan bagian yang layak dan serasi sesuai dengan prestasi 

kerja. 

(3) Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah 

teman didalam bertanggungjawab yang meliputi: 
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- Tanggungjawab kepada Tuhan yang maha esa; 

- Tanggungjawab kepada Bangsa dan negara; 

- Tanggungjawab kepada Masyarakat sekelilingnya; 

- Tanggungjawab kepada Pekerja serta keluarganya; 

- Tanggungjawab kepada Perusahaan dimana mereka 

bekerja. 

2.2.4 Ciri - ciri  

Berdasarkan pengertian, tujuan, landasan dan asas dari hubungan 

industrial di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan 

hubugan industrial lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah: 

1. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan 

untuk mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian 

manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada 

masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi 

belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan 

martabatnya. Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja 

bukan hanya dilihat  dari segi kepentingan produksi belaka, akan 

tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan 

martabat manusia. 

3. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 

diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat 

yang dilakukan secara kekeluargaan. karena itu pengunaan 
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tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok dan 

penutupan perusahaan (lock out) tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip hubungna industrial di Indonesia. 

4. Di dalam pandangan hubungan industrial di Indonesia, terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak 

dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan berdasarkan 

atas perimbangan kekuatan (balance of power), akan tetapi atas 

dasar rasa keadilan dan kepatutan. Disamping itu juga, 

mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah 

dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha, 

harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan 

pengorbanan masing-masing. 

2.2.5 Prinsip Hubungan Industrial 

Praktek hubungan industrial yang paling sesuai dilaksanakan di 

suatu negara adalah apabila sistem hubungan industrial tersebut 

berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yang bersangkutan. 

Walaupun komponen hubungan industrial pada dasarnya bersifat 

universal, namun dalam pelaksanaannya bervariasi dari satu negara 

dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut kadang-kadang cukup besar 

karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang paling penting 

adalah faktor nilai sosial budaya. 

Hubungan industrial di indonesia pada prinsipnya dikembangkan 

dari prinsip gotong royong dan kebersamaan diantara para pelaku proses 
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produksi, serta semangat musyawarah untuk mufakat menghindari 

adanya konflik atas dasar perbedaan kepentingan. 

 
2.3 Perselisihan Hubungan Industrial 

Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

dalam satu perusahaan tentu sering mengalami perselisihan. UUPPHI dalam 

Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: 

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 suatu perusahaan. 

 
Berdasarkan UUPPHI, “Perselisihan Hubungan Industrial dapat dibagi 

kedalam empat jenis perselisihan, yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan 

kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan Perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat  buruh dalam satu perusahaan (Pasal 2 UUPPHI).” 

2.3.1 Perselisihan Hak 

“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” (Pasal 1 angka (2) UUPPHI). 

Selain hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama, terdapat Hak-hak normatif 

yang dilindungi oleh Perundang-undangan, baik berupa hak yang dapat 

dinilai dengna uang maupun yagn bukan berupa uang. Dalam setiap hak 
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terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu (Sentosa Sembiring 

2005:42) : 

1. Subjek hukum 
2. Objek hukum 
3. Hubungan yagn mengikat pihak lain dengan suatu kewajiban 

dan 
4. Perlindungan hukum 

 
Hak relatif dari pemilik hak yatiu berupa kewenangan untuk 

menuntut haknya kepada pihak yang tidak atau belum memenuhi 

kewajibannya. Kewenangan menuntut apabila pihak yang berkewajiban 

ternyata tidak memenuhi kewajiban normatif sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan atau perjanjian. 

Salah satu contoh perjanjian normatif adalah kewajiban pengusaha 

untuk memberitahukan isi serta memberi naskah peraturan perusahaan 

atau perubahan kepada pekerja/buruh yaitu setelah peraturan perusahaan 

disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. 

2.3.2 Perselisihan Kepentingan  

“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) UUPPHI). 

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUPPHI, perselisihan kepentingan 

dibatasi semata-mata hanya mengenai pembuatan Perjanjian Kerja (PK), 

Perjanjian Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) selama 
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dalam hubungan kerja saja. Masing-masing dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Perjanjian Kerja (PK) 

Perjanjian kerja menghasilkan hubungan kerja yang 

mempunyai unsur: pekerjaan, upah, pemerintah. Unsur 

pemerintah memegang peran penting sebagai faktor yang 

menyertai perjanjian kerja. 

Dasar pembuatan PK berdasar Pasal 52 Undang-undang 

no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak;  
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan  
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
 

PK dibuat dengan sukarela, oleh karena itu pekerja tidak 

boleh dipaksa untuk bekerja pada orang atau perusahaan tertentu 

diluar ikatan dinas yang disepakati sebelumnya. Apabila 

pengusaha mempunyai hak untuk mengakhiri hubungan kerja, 

pekerja juga mempunyai hak yang sama untuk minta berhenti 

bekerja.  

b. Perjanjian Perusahaan (PP) 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja yang 

berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan tata tertib 

perusahaan. “Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 10 
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(sepuluh) pekerja dan belum memiliki PKB, pengusaha 

diwajibkan membuat PP yang disahkan oleh instansi 

ketenagakerjaan.” (Pasal 108 UU No.13 tahun 2003), Data 

Kemenakertrans selama 2010 mencatat ada 1.683 perusahaan 

yang mencatatkan peraturan perusahaan (PP) 

Masa berlaku Peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) 

tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. 

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat (Pasal 

111 UU No.13 tahun 2003): 

1. Hak dan kewajiban pengusaha 
2. Hak dan kewajiban pekerja 
3. Syarat kerja 
4. Tata tertib perusahaan 
5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan 

 
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Data Kemenakertrans selama 2010 mencatat ada 276 

perusahaan yang membuat PKB. Berdasarkan Pasal 124 UU 

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian kerja 

bersama paling tidak memuat: 

1. Hak dan kewajiban pengusaha; 
2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta 

pekerja/buruh; 
3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja 

bersama;dan 
4. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 

Jika dalam materi PKB terdapat ketentuan yang melangggar 
Peraturan Perundang-undangan  maka PKB batal semi 
hukum dan yang berlaku adalah yang diatur dalam 
Peraturan perundang-undangan. 
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2.3.3 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 

“Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu 

pihak” (Pasal 1 angka (4) UUPPHI). 

Dalam hal yang dimaksud PHK yang telah  memenuhi perundingan 

tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK 

terhadap perkerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI 

(Pasal 151 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Namun 

demikian, Penetapan dari lembaga PPHI tidak diperlukan bila: 

(1) Pekerja dalam masa pencobaan, dan telah dipersyaratkan 

tertulis sebelumya. 

(2) Pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis, tanpa 

paksaan/tekanan pengusaha. 

(3) Berakhirnya hubungan kerja dengna waktu tertentu untuk 

Pertama kali 

(4) Pekerja memasuki masa pensiun atau pekerja meninggal 

dunia. 

Misalnya, alasan penyebab PHK, kompensasi akibat PHK sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar 

mengklaim dalam dua tahun terakhir terlihat adanya kecenderungan 

menurunnya kasus-kasus yang terkait dengan perselisihan hubungan 
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industrial yang dapat mengakibatkan terjadinya ancaman pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.  

"Pada tahun 2009 tercatat kasus Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial mencapai 4,879 kasus yang melibatkan 
30.181 orang, sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 
1.432 kasus dengan melibatkan 16.393 orang, Penurunan 
tingkat PHK  pada perusahaan berpegaruh pada hubungan 
industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh 
menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya PHK, 
meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta 
memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi 
pengangguran di Indonesia." (diunduh dari 
http://economy.okezone.com/read/2011/05/04/320/453005/m
enakertrans-kasus-phk-turun-dalam-2-tahun-terakhir, tanggal 
6 agustus 2011 pukul 17.05 wib)  

 
2.3.4 Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu 

Perusahaan  

“Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat 

pekerja/serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya 

persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, kewajiban 

keserikatpekerjaan” (Pasal 5 angka (5) UUPPHI). 

Berdasarkan ketentuan SP/SB yang telah mempunyai No. bukti 

pencatatan berhak : 

(1) Membuat PKB dengan pengusaha 

(2) Mewakili pekerja dalam PPHI 

(3) Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan 
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(4) Memebentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan 

pekerja/buruh 

(5) Melakukan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Misalnya, jumlah anggota, iuran anggota, hak berunding dalam 

pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, hak mewakili dalam kelembagaan, 

kewajiban melindungi dan membela keanggotaan dari pelanggaran hak-

hak dan memperjuangkan kepentingannya. 

Perselisihan perburuhan yang terjadi akibat pelanggaran hukum 

pada umumnya disebabkan karena (Lalu Husni 2007:42): 

1. Terjadi perbedaan paham dalam pelaksanaan hukum 
perburuhan. Hal ini tercermin dari tindakan pekerja/ buruh atau 
pengusaha yang melanggar suatu ketentuan hukum. Misalnya 
pengusaha tidak mempertanggungkan buruh/ pekerjanya pada 
program Jamsostek, membayar upah di bawah ketentuan 
standar minimum yang berlaku, tidak memberikan cuti dan 
sebagainya. 

2. Tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, 
jenis pekerjaan, pendidikan, masa kerja yang sama tapi karena 
perbedaan jenis kelamin lalu diperlakukan berbeda. 

 
Sedangkan perselisihan perburuhan yang terjadi tanpa didahului 

oleh suatu pelanggaran, umumnya disebabkan oleh : 

1. Perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhan. Misalnya 
menyangkut cuti melahirkan dan gugur kandungan, menurut 
pengusaha buruh/ pekerja wanita tidak berhak atas cuti penuh 
karena mengalami gugur kandungan, tetapi menurut buruh/ 
serikat buruh hak cuti harus tetap diberikan dengan upah penuh 
meskipun buruh hanya mengalami gugur kandungan atau tidak 
melahirkan. 

2. Terjadi karena ketidaksepahaman dalam perubahan syarat-syarat 
kerja, misalnya buruh/ serikat buruh menuntut kenaikan upah, 
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uang makan, transport, tetapi pihak pengusaha tidak 
menyetujuinya (Asri wijayanti 2008:108). 
 

2.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  

2.4.1 Penyelesaian Di Luar Pengadilan 

(1) Bipartit 

Berdasar pada Pasal 3 ayat (1) UUPPHI bahwa penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial mengharuskan setiap perselisihan 

hubungan industrial diselesaikan terlebih dahulu melalui 

perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. 

Perundingan bipartit berdasarkan Pasal 1 angka (10) “UUPPHI 

adalah perundingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.” Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial secara perundingan bipartit wajib 

dilaksanakan sebelum para pihak yang berselisih melakukan upaya 

mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. (Pasal 2 PERMEN No. 

Per.31/Men/XII/2008) 

Penyelesaian secara bipartit disebut juga penyelesaian secara 

negosiasi yang berarti perundingan atau musyawarah. Secara 

umum perundingan bipartit adalah upaya penyelesaian sengketa 

secara musyawarah oleh pihak pengusaha dan buruh dengan tidak 

melibatkan pihak lain dengan tujuan mencapai 

kesepakatan/mufakat dengan dasar kerja sama yang harmonis dan 

kreatif. Sifat dari perundingan bipartit adalah kekeluargaan. 

Kesepakatan yang terjadi antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh 
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merupakan tindakan yang menggambarkan sebuah hubungan yang 

baik dalam hubungan industrial. 

Penyelesaian secara musyawarah ini juga diamanatkan oleh 

UU No.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yaitu dalam Pasal 136, 

yaitu: 

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib 
dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk 
mufakat. 

2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat 
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha 
dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
yagn diatur dengan undang-undang. 

 
Berdasarkan Pasal 4 PERMEN No. PER.31/MEN/XII/2008 

tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalaui perundingan bipartit, tahap sebelum dilakukannya 

perundingan, tahap perundingan, dan tahap setelah selesai 

perundingan.  

1. Tahap sebelum dilakukan perundingan, para pihak dapat 
melakukan persiapan: 

 
a. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif 

mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada 
pihak lainnya; 

b. Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh 
perseorangna yang bukan menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat buruh, dapat memberikan kuasa kepada 
pengurus serikat pekerja/serikat buruh dalam perundingan; 

c. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau 
yang diberi mandat harus menangani penyelesaian 
perselisihan secara langsung; 

d. Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja/seriakt buruh 
atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada 
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perangkat organisasinya masing-masing; 
e. Dalam hal pihak pekerja/buruh yang merasa dirugikan 

bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh dan jumlahnya 
lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh, maka harus 
menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling 
banyak 5 (lima orang dari pekerja/buruh yagn merasa 
dirugikan. 

f. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 
dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat 
pekrja/serikat buruh menunjuk wakilnya paling banyak 10 
(sepuluh) orang. 

 
2. Tahap perundingan bipartit: 

 
a. Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi 

permasalahan; 
b. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata 

tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang 
disepakati;  

c. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa 
selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap 
melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;  

d.  Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan 
jadwal yang disepakati;  

e. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan 
perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat 
mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun 
belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja;  

f. Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan 
bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh 
para pihak;  

g. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang 
ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu 
pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal 
ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud;  

h. Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir 
yang sekurang-kurangnya memuat : 
i. Nama lengkap dan alamat para pihak;  
ii. Tanggal dan tempat perundingan;  
iii. Pokok masalah atau objek yang diperselisihkan;  
iv. Pendapat para pihak;  
v. Kesimpulan atau hasil perundingan;  
vi. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang 

melakukan perundingan. 
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vii. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu 
pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia 
menandatanganinya.  

 
3. Tahap setelah selesai perundingan :  
 

a. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat 
Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para 
perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan 
Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak 
mengadakan Perjanjian Bersama; 

b. Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu 
atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan 
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian 
melalui perundingan bipartit telah dilakukan.  

 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI bahwa perundingan 

bipartit merupakan penyelesaian yang wajib diupayakan terlebih 

dahulu dari upaya penyelesaian lainnya. Proses bipartit ini harus 

selesai dalam waktu 30 hari, dan jika melewati 30 hari salah satu 

pihak menolak untuk berunding atau perundingan tidak mencapai 

kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jika 

perundingan mencapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian 

Bersama yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. 

Perjanjian bersama tersebut harus didaftarkan PHI pada pada 

pengadilan negeri setempat dan apabila salah satu pihak tidak 

menepati Perjanjian Bersama, maka salah satu pihak dapat 

mengajukan permohonan eksekusi kepada PHI dimana perjanjian 

bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi. 

Dalam hal upaya bipartit gagal, salah satu pihak atau para pihak 
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dapat mencatatkan perselisihannya ke Dinas tenaga kerja setempat 

dengan melampirkan bukti–bukti penyelesaian melalui perundingan 

bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat 1 UUPHI). 

(2) Mediasi 

Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut 

mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah 

yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral (Pasal 

1 angka 11 UUPPHI). Bentuk penyelesaian mediasi: 

a. Sepakat 

- Diabuat Perjanjian bersama  

- Perjanjian Bersama didaftarkan di PHI 

- Akta bukti pendaftaran tidak terpisahkan dari Perjanjian 

Bersama 

b. Tidak sepakat 

- Mediator mengeluarkan anjuran tertulis 

- Para pihak menjawab secara tertulis yang isinya 

menyetujui atau menolak  

- Pihak yang tidak memberi pendapatnya dianggap menolak 

anjuran. 
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- Anjuran tertulis disetujui kemudian mediator membantu 

para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk didaftarkan 

dalam Pengaadilan huubungan industrial.  

(3) Konsiliasi 

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, 

PHK atau perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya 

dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh 

seorang atau lebih konsiliator yang netral (Pasal 1 angka 13 

UUPPHI). Konsiliator dimaksud terdaftar di instansi  

ketenagakerjaan kabupaten/kota, sebagai pihak ketiga netral di luar 

pegawai dinas tenaga kerja. 

Aloysius dalam tulisan Dyah Lestari Pitaloka menjelaskan 

bahwa “konsilisasi dan mediasi diposisikan sebagai “mediasi 

antara” yang harus ditempuh oelh para pihak yang berselisih 

sebelum mereka menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial 

melalui mekanisme gugatan (Pasal 5 UUPPHI).”  

(4) Arbitrasi 

Penyelesaian melalui arbitrase pada umumnya telah diatur 

dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan 

penyelesaian sengketa, karena itu ketentuan mengenai penyelesaian 

dalam UUPPHI merupakan pengaturan khusus yang berlaku bagi 

penyelesaian di bidang perselisihan hubungan industrial. 
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Menurut pasal 32 UUPPHI, penyelelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar 

kesepakatan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, yang 

sekurang-kurangnya memuat: 1) nama lengkap, 2) alamat atau 

tempat kedudukan pihak yang berselisih kemudian diserahkan 

untuk diselesaian melalui arbitrase, 3) jumlah arbiter yang 

disepakati, 4) pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk 

dan menjalankan keputusan arbitrase, 5) tempat dan tanggal 

pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan pihak yang berselisih. 

2.4.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan 

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus 

yang berada pada lingkungan peradilan umum, yang bertugas dan 

berwenang untuk memeriksa dan memutus :  

(1) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan 

pemutusan hubungan kerja; 

(2) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 

dan perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu 

perusahaan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan 

Industrial untuk pertama kalinya dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri 

Kabupaten/ Kota di setiap ibukota provinsi yang mempunyai daerah 

hukum meliputi seluruh wilayah provinsi bersangkutan dan pada 
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Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Untuk Kabupaten/ Kota yang padat 

industri juga dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri setempat. Susunan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri terdiri dari Hakim, Hakim Ad-Hoc, Panitera Muda 

dan Panitera Pengganti. Di mana Ketua Pengadilan Hubungan Industrial 

adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan Majelis Hakim terdiri 

dari 1 (satu) Ketua Majelis dari Hakim Karier, 2 (dua) anggota Hakim 

Ad-Hoc masing-masing dari unsur pengusaha dan unsur pekerja yang 

diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan 

susunan hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Agung, Hakim 

Agung Ad-Hoc dan Panitera. 

Demikian juga, seorang Hakim Ad-Hoc tidak diperbolehkan untuk 

merangkap jabatan sebagaimana juga yang telah ditentukan oleh undang-

undangMasa tugas Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 

dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung adalah lima tahun dan 

kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun 

demikian, dalam masa tugasnya Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan 

Hubungan Industrial dan pada Mahkamah Agung dapat diberhentikan 

dengan hormat dari jabatannya.  

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial 

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum kecuali bila ada hal-hal yang diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


37 

 

 

Perselisihan Hubungan Industrial. Para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya apapun juga 

termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam proses beracara. 

Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan 

pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. 

Pemeriksaan melalui acara biasa meliputi tahapan-tahapan sebagai 

berikut :  

a. Gugatan; 

b.  Jawaban tergugat;  

c.  Replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat);  

d. Duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat); 

e. Pembuktian (surat dan saksi-saksi);  

f. Kesimpulan para pihak, dan  

g. Putusan hakim. 

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa keberatan 

atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, maka dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak semua perkara 

perselisihan hubungan industrial yang telahdiputus pada pengadilan 

tingkat pertama dapat diajukan kasasi. Perkara yang dapat diajukan 

kasasi adalah perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja, dua perkara lainnya yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan 

antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan , tidak dapat 
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diajukan kasasi karena putusan pada pengadilan tingkat pertama bersifat 

final dan tetap.  

Pengajuan kasasi harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan 

melalui Sub-Kepaniteraan Pengadilan Hubunngan Industrial pada 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari kerja. Perselisihan yang dimohonkan kasasi tersebut diperiksa 

dan diputus oleh Majalis Hakim Kasasi yang terdiri dari satu orang 

Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-Hoc Agung yang susunan 

majelisnya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Tata cara 

penyelesaian oleh Majelis Hakim Kasai dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan putusan mengenai perselisihan 

oleh Majelis Hakim Kasasi harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. 

2.5 Teori Perundang-undangan 

Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum memiliki peranan 

penting dalam perkembangan hukum. Ilmu (pengetahuan) Perundang-

undangan tumbuh dan berkembang di negara eropa continental atau 

negara yang menganut Civil law system. Indonesia sebagai negara yang 

menganut civil law system menggunakan hukum sebagai aturan yang 

diberikan penguasa dalam bentuk undang-undang, perkembangan hukum 

juga berada pada undang-undang yang dikodifikasikan.  “Perundang–

undangan menunjuk kepada keseluruhan aturan negara dan proses 

pembentukannya.” (Bagir Manan:1995:4). artinya, Pembentukan peraturan 
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perundang-undangan dalam bentuk kodifikasi secara sistematis merupakan 

kekekuasaan negara, sehingga Peraturan perundang-undangan sebagai 

dasar kewenangan pemerintah untuk bertindak dan mengatur urusan 

masyarakat.  

2.5.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Menurut Prof.Dr.A.Hamid S.Attamimi dalam (Maria Farida 

Indriati 2007:254), asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

digolongkan ke adalam asas materil dan asas formil: 

(1) Asas formal 
a. Tujuan yang jelas 
b. Organ/lembaga yang tepat 
c. Perlunya peraturan 
d. Dapat dilaksanakan 
e. Konsensus. 

(2) Asas materil 
a. Terminologi dan sistematika yang benar 
b. Dapat dikenali  
c. Pemberlakuan sama didepan hukum 
d. Kepastian hukum 
e. Pelaksanaan hukum sesuai keadilan individual. 

 
2.5.2 Metode Penerapan Hukum Positif 

Hukum tertulis pada dasarnya merupakan potret kenyataan atau 

konsep-konsep politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang ada dan 

berpengaruh pada saat hukum tertulis tersebut ditetapkan. Dipihak lain, 

masyarakat tempat berlaku atau yang menjadi tempat sasaran berlaku 

hukum tertulis senantiaasa berubah, bahkan pada saat tertentu berubah 

cepat sekali, baik karena peristiwa politik (revolusi, merdeka dan 

jajahan), dinamika sosial yang menyebabkan perubahan dengan cepat 

atas struktur atau strata sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, atau karena 
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hubungan yang makin mengglobal dan lain-lain. Hukum tertulis tidak 

mampu berjalan seiring dengan perubahan-perubahan tersebut karena 

setiap perubahan harus menempuh tata cara tertentu. Sehingga hukum 

positif selalu tertinggal dengan dinamika masyarakat (het rechtink achter 

de faiten aan). 

Menurut Prof.Dr.Bagir manan, “tidak ada suatu kaidah hukum 

yang selalu (senantiasa) mampu bersesuaian dengan peristiwa hukum 

atau kenyataan  yang ada. Hal ini tidak hanya berlaku untuk hukum 

tertulis, malainkan juga pada hukum tidak tertulis.” (Bagir manan 

2004:71). Artinya, dalam kenyataan, ada kalanya hukum tidak tertulis 

lebih rigid dari hukum tertulis. Jika hukum tertulis dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena rumusan-rumusan yang kurang baik, 

inkonsistensi pasal satu dengan yang lain, ataupun karena danya 

kebijakan pelaksanaan yang menyimpang dari bunyi atau maksud hukum 

tertulis yang bersangkutan, hukum tidak tertulis pun dapat terjadi 

demikian. Selain karena bertalian dengan kepercayaan dan atau sistem 

kekerabatan, sistem rigid hukum tidak tertulis atau hukum  adat juga 

terjadi karena tidak ada tatacara perubahan atau pembaharuan. Tidak 

dapat diketahui batas antara kaidah yang masih berlaku dan yang sudah 

ditinggalkan. Tidak dapat pula diketahui saat suatu kaidah lahir. Bahkan, 

berbagai kaidah atau tatanan yang sudah dianggap mati kemudian marak 

dihidupkan kembali. 
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2.5.3 Kewajiban Hukum 

1. Kewajiban dan Sanksi Hukum 

Perilaku yang diperintahkan oleh sebuah sistem sosial adalah 

perilaku yang wajib dilakukan oleh individu. Seorang individu 

wajib berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku diperintahkan 

oleh tata sosial. Jika suatu perilaku diperintahkan, sama halnya 

seorang individu memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan 

cara tertentu. Karena tatanan hukum merupakan tatanan sosial, 

maka perilaku yang wajib dilakukan oleh individu adalah perilaku 

yang langsung atau tak langsung harus dilakukan terhadap individu 

lain. 

Hans kelsen berpendapat “kewajiban hukum merupakan 

norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang 

individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya.” 

(Hans kelsen 2006:132). Karena itulah konsep kewajiban hukum 

ditetapkan. Ia pada dasasrnya terkait dengan konsep sanksi. Yang 

diwajibkan secara hukum adalah individu yang perilakunya dapat 

mengakibatkan pelanggaran dan menimbulkan sanksi. 

Biasanya isi dari kewajiban hukum adalah berupa perilaku 

satu orang individu saja, namun dapat pula berupa perilaku dari dua 

individu atau lebih. Ini terjadi bila suatu kewajiban dapat dipenuhi 

oleh individu yang satu atau yang lain. Jika kewajiban itu tidak 

dipenuhi, berarti tidak satupun dari individu itu memenuhi 
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kewajiban ini; atau jika kewajiban itu hanya bisa dipenuhi dengan 

bekerja sama antara kedua individu itu, pelanggaran kewajiban ini 

yaitu jika kerja sama tidak berlangsung.  

2. Kewajiban dan Keharusan Hukum 

konsep kewajiban hukum memberikan perintah kepada setiap 

individu yang memiliki kewajiban untuk wajib memenuhi perintah 

melalui tatacara perilaku sesuai dengan tatanan sosial.  

Perilaku yang diperintahkan oleh sistem sosial adalah 
perilaku yang wajib dilakukan oleh individu. Seorang 
wajib berperilaku dengan cara tertentu jika perilaku 
diperintahkan oleh tata sosial. Suatu perilaku yang 
diperintahkan sama halnya mengatakan seorang 
individu memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan 
cara tertentu.(Hans Kelsen 2006:131) 

 
 “kewajiban hukum merupakan norma hukum itu sendiri.” (Hans 

Kelsen 2006:131) Ini berarti bahwa jika seorang individu 

diwajibkan secara hukum unutk berperilaku dengan cara tertentu 

identik dengan norma hukum memerintahkan perilaku tertentu 

terhadap individu. Yang diwajibkan secara hukum ialah individu 

yang perilakunya dapat mengakibatkan pelanggaran dan 

menimbulkan sanksi. 

Kata “wajib” dan “harus” kadangkala menimbulkan pula 

keraguan karena keduanya menyatakan keharusan (gebod) namun 

berbeda pengenaan sanksinya jika keharusan itu dilanggar. “ kata 

‘wajib’ digunakan untuk menyatakan keharusan, dan kata ‘harus’ 

digunakan untuk pemenuhan persyaratan.”  
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(www.djpp.depkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundangan.pdf, 
di unduh pada hari selasa, 18 juli 2011) 
 

Berbeda dengan konsep kewajiban hukum, keharusan hukum 

tidak mengatakan apakah dilaksanaknnya tindakan paksa 

merupakan isi dari kewajiban hukum, pemberian ijin positif 

ataupun sebagai pemberian wewenang. Ketiga hal ini tercakup 

didalamnya . Jika kata “seharusnya” digunakan untuk menunjukkan 

makna dari  ketiga hal itu, yakni jika seseorang berperilaku dengan 

cara tertentu hanya berarti bahwa perilaku ini ditetapkan oleh suatu 

norma. Dan jika kewajiban hukum tidak dilaksanakan maka hal ini 

sebagai syarat bagi penerapan sanksi, jika tidak demikian, 

pelaksanaan tindakan paksa hanya dikuasakan atau diijinkan secara 

positif.  

“kewajiban hukum merupakan perilaku yang 
seharusnya dilakukan. Hanya tindakan paksa yang 
berfungsi sebagai sanksi. Jika seseorang diwajibkan 
secara hukum berperilaku dengan cara tertentu 
‘seharusnya’ berperilaku dengan cara demikian 
menurut hukum. Jadi, suaut tindakan paksa sebagai 
sanksi semestinya dilaksanakna jika dia tidak 
berperilaku dengan cara ini.” (Hans Kelsen 2006:136) 

 
3.  Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan dan 

Pertanggunjawaban Absolut 

Hans Kelsen membedakan pertanggungjawaban berdasar 

kesalahan dengan pertanggungjawaban absolut. Menurutnya, 

pertanggungjawaban berdasar kesalahan biasanya mencakup 

persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya atau tidak 
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dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Sedangkan 

pertanggungjawaban absolut  merupakan kejadian yang tidak 

dikehendaki, tidak dapat dibedakan apakah maksud si pelaksana 

bersifat jahat secara subjektif, yakni apakah kejadian itu disengaja 

dengan tujuan menimbulkan luka, atau sebaliknya malah 

bermaksud melakukan perbuatan baik. 

2.6 Bahasa Peraturan Perundang-undangan 
 

Bahasa Peraturan Perundang-undangan adalah termasuk bahasa 

Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang 

menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun 

pengejaannya. Namun bahasa Perundang-undangan sesungguhnya 

mempunyai corak atau gaya yang khas. Menurut Suhariyono Ar. “Bagian 

terpenting dari bahasa Peraturan Perundang-undangan adalah Penormaan.” 

(diunduh dari www.legalitas.org). Kata-kata yang digunakan dalam struktur 

bahasa Peraturan Perundang-undangan harus jelas dan efektif, sehingga 

tidak mengaburkan maksud yang ingin disampaiakan. 

2.6.1 Tiga Kebenaran Dasar  

Gagasan-gagasan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, 

setiap perancang hendaknya menyadari adanya tiga kebenaran dasar 

(diunduh dari : 

www.djpp.depkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundangan.pdf)  

yaitu: 
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(1) Apa yang disampaikan dalam tulisan itu tidak selalu 
dapat diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang. 
Ada yang menangkap hanya sedikit dari apa yang 
disampaikan, dan ada yang sama sekali tidak mampu 
menerima isi tulisan itu. Ada pula yang menangkap 
tulisan itu dengan mudah untuk dapat dimengerti, dan 
ada pula yang menganggap bahwa apa yang 
dikemukakan itu perlu diperbaiki atau disempurnakan 
rumusannya karena banyak kekurangannya. 

(2) Makna yang akan disampaikan itu berada dalam pikiran 
perancang Peraturan Perundang-undangan bukan dalam 
kata atau simbol yang akan digunakannya. Bagaimana 
cermatnya makna itu dialihkan kepada orang lain 
tergantung pada keterampilan perancang untuk memilih 
kata-katanya, dan sejauh mana kecermatan pembaca 
menginterpretasikan kata-kata itu. Oleh karena itu, 
perancang harus melihat hal-hal di balik kata-kata yang 
digunakan, dan juga harus mempertimbangkan 
kemampuan komunikasi dari mereka yang menerima 
pesan melalui tulisan itu, dalam hal ini pengguna 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Komunikasi selalu tidak sempurna. Hal ini disebabkan 
oleh kenyataan bahwa kata-kata itu terbatas dan sangat 
kasar untuk mewakili obyek atau hal yang akan 
dikomunikasikan. Kata “dapat” dan “boleh” dalam 
suatu norma dapat menimbulkan persoalan hukum yang 
berkepanjangan. Arti kata “dapat” menunjukkan adanya 
kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan 
kata “boleh” menunjukkan kewenangan yang tidak 
melekat pada seseorang. Kata wajib dan harus 
kadangkala menimbulkan pula keraguan karena 
keduanya menyatakan keharusan (gebod) namun 
berbeda pengenaan sanksinya jika keharusan itu 
dilanggar. Kita berketetapan bahwa kata “wajib” 
digunakan untuk menyatakan keharusan, dan kata harus 
digunakan untuk pemenuhan persyaratan. 

 
2.6.2 Syarat Bahasa Perundangan-undangan 

Penormaan dalam bahasa Perundang-undangan memang 

sangat diperlukan. Namun, selain penormaan ada ketentuan lain 

yang menjadi syarat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan 

tujuan agar bahasa Perundang-undangan tersusun dengan baik dan 
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tidak mengandung makna ganda yang dapat berpengaruh kepada 

keadilan maupun kepastian hukum.  

Dalam perumusan suatu Peraturan Perundang-Undangan 

Montesquieu mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut: 

(1) Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana; 
(2) Istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan 

tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sedikit 
mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara 
individual; 

(3) Hendaknya membatasi diri pada riil dan aktual, serta 
menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan; 

(4) Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan 
ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak 
mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang 
saja; hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan 
untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata 
manusia; 

(5) Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang 
pengecualian, atau pengubahan, kecuali apabila 
dianggap mutlak perlu; 

(6) Hendaknya tidak memancing perdebatan/perbantahan; 
adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang 
terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu 
pertentangan; 

(7) Di atas segalanya, hendaknya betul-betul 
dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis; 
hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan 
keadilan serta kewajaran yang alami; (Diunduh dari:  
http://www.scbdp.net/index.php?option=com_docman
&task=doc_download&gid=137&Itemid=47) 

 
Mengingat penggunaan bahasa yang teknis-yuridis pada umumnya 

tidak dapat dielakkan, maka Prof. Dr. Hamid Attamimi, S.H 

menyarankan perlunya diusahakan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Perlu ada penjelasan dan penyuluhan lebih banyak 
mengenai latar belakang lahirnya Peraturan Perundang-
undangan serta keadaan yang mempengaruhinya 
sehingga penggunaan kata-kata, kalimat, dan ungkapan 
di dalamnya dapat dipahami lebih baik; 
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(2) Penggunaan ragam bahasa teknis memang tidak dapat 
dihindarkan di mana-mana; tetapi penggunaan ragam 
bahasa teknis Perundang-undangan dapat diatur lebih 
baik dari ragam bahasa teknis lainnya; jargon atau 
bahasa yang tipikal dan khas di bidang hukum dapat 
diganti misalnya, meskipun ‘ciptaan-ciptaan’ baru 
hendaknya tidak semakin menyulitkan; 

(3) Definisi yang dapat menjelaskan di sana-sini boleh 
digunakan untuk memberikan ketepatan pengertian. 
Tetapi arti kata-kata yang sudah diketahui masyarakat 
tidak perlu didefinisikan; apabila definisi sulit 
dirumuskan maka uraian pengertian dapat digunakan. 
(Diunduh dari: 
http://www.scbdp.net/index.php?option=com_docman
&task=doc_download&gid=137&Itemid=47) 
 
 

 
2.7 Hukum dan Negara Hukum 

2.7.1 Negara Sebagai Tatanan Hukum 

Sebagai organisasi politik, negara merupakan tatanan hukum. 

Adalah lazim untuk menyebut negara sebagai organisasi politik. Namun 

ini hanya mengungkapkan pendapat bahwa negara merupakan tatanan 

pemaksa. Karena unsur khas ‘politik” dari organisasi ini adalah berupa 

pemaksaan yang dilakukan oleh menusia terhadap manusia, yang diatur 

oleh tatanan ini, berupa tindakan paksa yang ditetapkan dalam tatanan 

ini. Inilah tindakan paksa yang diterapkan oleh tatanan hukum kepada 

kondisi tertentu yang diatur olehnya. 

Kekuasaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan 

terhadap penduduk dalam wilayah negara bukan sekedar kekuasaan yang 

benar-benar dimiliki oleh sebagian individu terhadap individu lain berupa 

kewenangan individu pertama untuk mengharuskan kelompok individu 
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kedua supaya berperilaku seperti yang dikehendaki oleh golongan 

individu pertama. Hubungan kekuasaan semacam itu banyak dijumpai 

tanpa menjadikan orang yang memiliki kekuasaan seperti itu terhadap 

orang lain dianggap sebagai organ negara. Hubungan yang disebut 

sebagai kekuasaan negara dibedakan dari hubungan kekuasaan lain oleh 

fakta bahwa ia diatur oleh hukum, yang berarti bahwa individu-individu 

yang menjalankan kekuasaan ini dalam kapasitas mereka sebagai unsur 

pemerintah negara diberi wewenang oleh tatanan hukum untuk 

menjalankan kekuasaan ini dengan menerapkan dan menciptakan norma-

norma hukum. 

Apa yang dinamakan kekuasaan negara merupakan keabsahan 

tatanan hukum nasional yang berlaku. Pernyataan bahwa pemerintah 

yang menggunakan kekuasaan negara harus independen, bermakna 

bahwa ia tidak terikat oleh tatanan hukum nasional lain, bahwa tatanan 

hukum nasional hanya tunduk kepada tatanan hukum internasional. 

2.7.2 Negara Sebagai Subjek Pelaku 

Pentautan perilaku seorang individu kepada negara hanya 

mengungkapkan bahwa perilaku ini ditentukan oleh tatanan hukum 

nasional sebagai kondisi atau konsekuensi. Karena persoalan negara 

sebagai person yagn bertindak, khususnya sebgai person yang memenuhi 

kewajiban hukum dan menggunakan hak hukum merupakan persoalan 

pengatributan. Maka perlu kiranya mengetahui sifat dari tata kerja mental 

dalam rangka memahami persoalannya. 
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2.7.3 Kewajiban Diri Negara 

Sebuah negara hanya ada dalam tindakannya sebagai negara, dan 

ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan dipertautkan 

kepada negara sebagai badan hukum. Pentautan itu hanya dimungkinkan 

berdasarkan norma hukum yang secara khas mengatur perbuatan ini. 

Pernyataan bahwa negara menciptakan hukum hanyalah berarti bahwa 

individu, yang tindakannya secara hukkum dipertautkan kepada negara 

menciptakan hukum. Namun ini berati bahwa hukum mengatur 

penciptanya sendiri. Keberadaan negara bukan untuk menundukkan 

individu kepada hukum, malainkan hukum yang menggatur perilaku 

menusia dan khususnya perilaku manusia itu yang ditunjukkan untuk 

menciptakan hukum, yang kemudian mengharuskan setiap orang tunduk 

kepada hukum. 
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2.8 KERANGKA BERPIKIR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-undang No.2 tahun 2004 

Pasal 3 ayat (3) 

Teori 

Perundan

g-

undangan

, hukum 

dan 

Asas-asas 

hubungan 

industrial,  

Asas 

pembangu

nan 

Kesesuaian asas 

pembangunan dan 

asas kerja hubungan 

industrial terhadap 

ketentuan Pasal 3 

Implikasi hukum pasal 3 

ayat (3) UUPPHI 

terhadap 

mekanisme 

penyelesaian 

Hubungan industrial 
yang harmonis, 

dinamis dan 
berkeadilan sesuai 
dengan nilai-nilai 
yang diwujudkan 

secara optimal 

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
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Dasar hukum utama penelitian ini adalah Undang-undang No.2 tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dasar hukum tersebut 

diatas yang menjadi landasan bagi penulisan Skripsi yang membahas tentang 

analisis yuridis Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan bipartit. Fokus 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah mencakup 2 (dua ) permasalahan 

pokok, yaitu Apakah mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI telah 

sesuai dengan asas pembangunan dan asas kerja penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dan Bagaimana implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) terhadap 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya. 

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan membandingkan Pasal 3 

ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) terhadap asas-asas hubungan industrial dan  juga 

melihat implikasinya terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial selanjutnya. Masalah tersebut kemudian dianalisis melalui metode 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori-teori  yang telah 

disebutkan pada bagan diatas.  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis unsur-unsur serta 

menganalisis kesesuaian antara Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  

dengan asas pembangunan dan asas kerja penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial serta memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 

mengenai implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI terhadap mekanisme 
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penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya. Keseluruhan proses 

tersebut diatas adalah untuk mewujudkan cita-cita hubungan industrial 

indonesia Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai 

dengan nilai-nilai yang diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila berdasarkan Prinsip dan semangat kegotong royongan dan 

kebersamaan diantara para pelaku produksi, serta semangat musyawarah unutk 

mufakat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
Salah satu ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. Oleh karena itu, 

penelitian ilmiah (skripsi) harus menggunakan metode. Metode dipakai supaya 

penelitian terencana dengan baik, tidak acak-acakan dan memiliki alur pikir yang 

tersusun rapi. Langkah-langkah yang diambil jelas, pendekatan yang diambil pasti 

dan ada batasan-batasan tertentu supaya penelitian dapat terkendalikan. Penelitian 

hukum harus mengandung bahasa hukum yang dapat dipahami oleh para sejawat 

yang sekeahlian dan setiap pengemban hukum. 

Menurut Morris L.Cohen, dalam (Peter Mahmud Marzuki 2004:29) “Legal 

research is a process of finding the law that governs activities in human society.” 

Yang berarti “penelitian hukum merupakan sebuah proses dalam menemukan hukum 

yang mengatur segala aktivitas masyarakat.”  Ilmu hukum mempunyai karakteristik 

sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan menurut 

Soejono dan Abdurrahman, “metode penelitian hukum normatif merupakan 

metodologi ilmu hukum dalam bentuk ‘rechtsuitlegging rechts constitructie’ yang 

dilakukan melalui cara analogi.” (Soejono dan abdurrahman 2003:57) 
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Metode penelitian digunakan dengan maksud mempermudah penulis dalam 

menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 

pada Bab sebelumnya. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam 

penulisan Skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dasar-dasar penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh, dengan cara 

penggambaran kata-kata dan bahasa. Karena dalam penelitian kualitatif 

mengandung penggambaran kata-kata dan bahasa, maka salah satu 

karakteristik dari penelitian kaulitatif adalah data yang dikumpulkan dari 

proses penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan 

menjadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian (Moleong 2002:3,6). 

Penelitian ini berbasis pada disiplin ilmu hukum. Oleh karena itu, 

penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

hukum. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum dan 

Penelitian Hukum”, menyebutkan bahwa: 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji 
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, 
filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 
materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, 
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formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta 
bahasa hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek 
terapan atau implementasi, maka penelitian juridis normatif 
sering disebut “Penelitian Hukum dogmatik” atau penelitian 
hukum teoritis (dogmatik or theoretical law research) 
(Abdulkadir Muhammad 2004:102-103) 
 

Sedangkan menurut Dr. Johnny Ibrahim,S.H.,M.Hum “penelitian yuridis 

normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dan 

yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri.” (Johnny Ibrahim, 

2007:57).  Jadi, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

Menurut abdulkadir muhammad,Penelitian juridis normatif pada 

dasarnya dikaji melalui data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber 

dari 5 (lima) jenis naskah hukum, yaitu;  

“Perundang-undangan (legislation), dokumen hukum (legal document), 

putusan pengadilan (court decision), laporan hukum (law review), dan 

catatan hukum (legal records)“ (Abdulkadir Muhammad 2004:98). Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas 

data sekunder, yang diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai 

dengan bidang materi yuridis normatif yang diteliti. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi konsep-konsep dan asas–asas 

dalam materi muatan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI, menganalisis kesesuaian 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  dengan asas pembangunan dan asas kerja 
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penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta memperoleh deskripsi 

lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai implikasi hukum Pasal 3 ayat 

(3) UUPPHI terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial selanjutnya. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Nilai suatu pembahasan dan pemecahan terhadap masalah hukum 

(legal issue) yang sedang diteliti sangat bergantung pada Pendekatan 

(approach) yang digunakan. Pendekatan yang tepat memberikan hasil yang 

tepat dan akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian harus 

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga hasil 

penelitian/kesimpulan dari penelitian diakui kebenarannya. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan  

Perundang-undangan (statute Approach) dan Pendekatan Analitis (Anlytical 

Approach).  Pendekatan  Perundang-undangan (statute Approach) dipilih 

oleh penulis karena didalam suatu penelitian normatif, yang akan diteliti 

adalah Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah Pasal 3 

ayat (3) UUPPHI. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti 

perlu memahami hierarki, asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.10 Tahun 2004, Peraturan 

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

negara atau lembaga berwenang yang mengikat secara umum. Oleh karena 
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itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa Undang-undang berupa legislasi 

dan regulasi. 

Hasil penelitian hukum akan lebih akurat bila Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach) dibantu oleh pendekatan lain yang bertujuan 

untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat. Dan  

berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis, Pendekatan yang lebih 

cocok adalah Pendekatan Analitis (Anlytical Approach). Maksud utama 

analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung 

oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan Perundang-undangan secara 

konsepsional. 

Mengacu pada Pendapat Prof.Abdulkadir Muhammad, Ada 3 (tiga) 

gradasi pendekatan analitis (Analytical Approach) yang dapat digunakan 

oleh peneliti (Abdulkadir Muhammad 2004:113-116), yaitu: 

1. Penjelajahan hukum (legal exploration); 
 

Penjelajahan hukum (legal exploration) adalah tingkatan 
awal dan sederhana yang digunakan peneliti dalam kajian 
substansi hukum.  

 
2. Tinjauan hukum (legal review); 

 
Tinjauan hukum sering disebut juga tinjauan juridis (legal 

review) adalah tingkatan kedua yang digunakan peneliti dalam 
kajian substansi hukum. Tipe ini tergolong tipe penelitian 
deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh pemaparan 
(deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang 
beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang 

Pada tipe tinjauan juridis, peneliti melakukan pembahasan 
dari berbagai aspek hukum dan mengungkapkan kelemahan, 
kekurangan, kecerobohan, kerugian, dan mudarat disamping 
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keunggulan dan kelebihan lain dari suatu Undang-undang yang 
merugikan: 
a. Kpentingan umum (public interest); 
b. Kepentingan pihak-pihak dalam kontrak(parties’ interest); 
c. Penegakan hukum (law enforcement); dan 
d. Pendidikan hukum (law education). 

Maksudnya kegiatan yang berdasarkan Undang-undang yang tidak 
sempurna akan menimbulkan ketidakadilan dan kontradiksi yang 
dapat berakibat kerugian bagi masyarakat. 
Apabila rumusan Undang-undang mengadung kelemahan, 
kekurangan, kecerobohan, ataupun kerugian, apabila sudah 
diterapkan, hasil penelitian, hasil penelitian itu akan menjadi bahan 
pertimbangan yang bermanfaat bagi badan pembuat Undang-
undang(legislature) atau pihak pengambil keputusan (decision 
maker) untuk mencabut atau melakukan revisi. 
 

3. Analisis hukum (legal analysis). 
 

Pada tipe ini peneliti mengungkapkan secara komprehensif 
tidak hanya kelemahan, kekurangan, kecerobohan, dan kerugian, 
tetapi juga keunggulan, kelebihan, keuntungan atu manfaat, 
sekaligus menunjukkan solusi yang paling baik yang perlu diambil 
oleh legal drafter maupun decision maker. Tipe analisis juridis 
adalah tipe pembahasan yang paling berbobot dari segi akademik 
dan teknik Perundang-undangan. 

 
3.3 Sumber Penelitian Hukum 

Karakteristik sumber penelitian yuridis normatif dalam melakukan 

pengkajian hukum adalah bahan hukum yang berisi aturan yang bersifat 

normatif. DR.Bahder Johan Nasutution S.H.,S.M.,M.Hum (2008:86) 

membagi bahan hukum menjadi dua bagian yaitu: 

1. Bahan hukum primer 
a. Peraturan Perundang-undangan; 
b. Yurisprudensi; 
c. Traktat,convensi yang sudah diratifikasi; 
d. Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak;dsb. 
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2. Bahan hukum sekunder 
a. Buku-buku ilmu hukum; 
b. Jurnal ilmu hukum; 
c. Laporan penelitian ilmu hukum; 
d. Artikel ilmiah hukum; 
e. Bahan seminar, lokakarya,dan sebagainya. 
 
Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang diperlukan 

adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Prof.Dr.Peter Mahmud 

Marzuki,S.H.,M.S.,L.L.M. (2005:141) 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoriatatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim. sedangkan bahan hukum sekunder berupa 
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
 
Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data utama. 

Menurut Zaenuddin dalam (skripsi Bornok Mariantha Sidauruk dengan judul 

“Prospek Penerapan Sanksi Pidana mati bagi Pelaku tipikor di Indonesia” 

tahun 2011:23) “Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan.” Namun demikian, Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya 

tidak mengenal “data”. Tidak ada data yang diperlukan dalam penelitian 

yuridis normatif. Yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah bahan 

hukum. 

Menurut Morris L.Cohen and Kent C.Olson dalam (Abdulkadir 

Muhammad 2004:122):  
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Pembedaan yang sangat penting dalam penelitian hukum adalah 
pembedaan antara sumber hukum primer (primary sources) dan 
sumber hukum sekunder (secondary sources). Sumber hukum 
primer adalah Undang-undang (statutes), peraturan pelaksana 
Undang-undang (regulations), dan putusan pengadilan (court 
decisions). Ketiga sumber primer tersebut menjadi dasar ajaran 
hukum (legal doctrine) karena dibuat dan dibuat dan diumumkan 
secara resmi oleh pembentuk hukum negara serta mempunyai 
kekuatan mengikat. Sumber hukum primer menghasilkan bahan 
hukum primer, sedangkan sumber hukum sekunder 
menghasilkan bahan hukum sekunder. Berikut diuraikan data 
sekunder yang berasal dari sumber hukum primer dan sumber 
hukum sekunder. 
 

1. Perundang-undangan (statutes) 

Bahan hukum tersebut bersumber Undang-undang No. 2 Tahun 

2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

(UUPPHI). Sebagai Payung hukum UUPPHI, Undang-undang No.13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi pelengkap dasar hukum 

penelitian ini. selain itu, keberadaan PERMEN No. 

PER.31/MEN/XII/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui perundingan bipartit merupakan 

peraturan pelaksana UUPPHI sebagai sumber hukum tambahan bagi 

penelitian ini. 

2. Dokumen hukum (legal document) 

Bahan hukum yang diperlukan berupa  ketentuan pembuktian 

yang bersifat pembenaran atau penolakan tentang terjadinya peristiwa 

hukum. Bahan hukum tersebut dapat bersumber dari berbagai 

dokumen hukum, seperti risalah perundingan bipartit, risalah 
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mediasi, Data dari Menakertrans mengenai kasus perselisihan 

hubungan industrial.  

3. Putusan pengadilan (court decision) 

Badan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan tentang 

alasan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara atas 

peristiwa hukum tertentu, penetapan berisi hak dan kewajiban, 

penghukuman, ataupun pembatalan peristiwa hukum. Bahan hukum 

tersebut bersumber dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial. 

Putusanl yang dimaksud disini adalah putusan yang sudah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (binding force). 

4. Laporan hukum (law report) 

Bahan hukum yang diperlukan meliputi hal-hal mengenai 

perkembangan hukum, hasil penelitian hukum, peristiwa hukum, 

ulasan hukum, dan statistik hukum. Bahan hukum tersebut bersumber 

dari hasil penelitian dari menakertrans mengenai penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan 

mediasi di seluruh indonesia. 

5. Catatan hukum (legal record) 

Bahan hukum yang deperlukan dapat berupa berupa kesaksian 

dari para  pengusaha dan juga pekerja/buruh yang pernah melakukan 

perundingan bipartit dan mediasi dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 
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6. Ilmu pengetahuan hukum 

Selain data sekunder yang bersumber dari hukum, ada lagi data 

sekunder yang bersumber dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu buku-

buku karya tulis bidang hukum. Bahan hukum yang diperlukan dapat 

berupa sejarah hukum, teori hukum, doktrin hukum, pendapat hukum 

dari para ahli di bidang hubungan industrial, hakim hubungan 

industrial dan juga mediator, penjelasan hukum, informasi hukum, 

dan ulasan hukum. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian Menurut Moleong (1991:55) adalah “Masalah yang 

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman peneliti. Melalui pengetahuan yang 

diperolehnya, melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan.” 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Kesesuaian Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  terhadap asas pembangunan 

dan asas kerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial demi 

tercapainya cita-cita hubungan industrial Indonesia.  

2. Mengetahui implikasi hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI terhadap 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

selanjutnya. 
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3.5 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian merupakan suatu proses pencarian bahan-bahan 

hukum tekait dengan rumusan masalah. Teknik penelitian dilakukan melalui 

kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka 

yang dimaksud terdiri dari Perundang-undangan, putusan pengadilan 

(jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum selain itu, wawancara 

terhadap para ahli yang telah bergelut dalam teknis penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, diantaranya adalah Hakim Pengadilan Hubungan 

Industrial Semarang dan Kepala Sie.Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, hal ini guna melengkapi analisis. Menurut Burhan Ashsofa, S.H., 

“teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam (depth interview), pengamatan terlibat (participant 

observation) dan dokumen pribadi seperti buku harian,surat-

surat,otobiografi, transkrip dan wawancara tidak berstruktur.” (Burhan 

Ashsofa 2007:61) 

Teknik penelitian dilakukan dengan tata cara: 

a. Penentuan sumber hukum primer dan sekunder, yaitu berupa 

Perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan 

hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum yang terkait 

dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 
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perundingan bipartit serta yang terkait pula dengan analisis Perundang-

undangan. 

b. Identifikasi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperlukan yaitu 

proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal 

Perundang-undangan, nomor dan tahun putusan pengadilan, nama 

dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, 

tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum. 

c. Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah 

(pokok bahasan dan subpokok bahasan), dengan cara pengutipan atau 

pencatatan. 

d. Pengkajian bahan hukum yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengkaji substansi hukum yaang 

diteliti, sehingga ditemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan 
tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Meskipun 
sebenarnya tidak ada formula pasti yang dapat digunakan untuk 
merumuskan hipotesis. Namun pada analisis data, tema dan 
hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan 
menggabungkan sumber-sumber data yang ada. (Ashofa 
2004:66) 
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Dalam penelitian yuridis normatif, hipotesis tidak digunakan. Analisis data 

akan menghasilkan kesimpulan penelitian,  berupa keunggulan, kekurangan, 

manfaat serta solusi dari permasalahan. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dengan 
lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara 
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak 
tumpang tindih, dan efektif. Komprehensif artinya analisis data 
secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup 
penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, 
semuanya sudah masuk dalam analisis (Abdulkadir Muhammad 
2004:127). 
 
Dari teori Prof.Abdulkadir diatas, maka pembahasan diarahkan pada 

segi kelemahan, kekurangan dan kerugian, kecerobohan dalam  Pasal 3  ayat 

(3) UUPPHI, seperti; tidak sinkronnya ketentuan ayat satu dengan yang 

lainnya, bahasa hukum yang ambigu, tidak mengandung keadilan dan 

kepastian hukum, tidak sesuai dengan asas-asas hubungan industrial atau 

bahkan berimplikasi terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial lainnya (mediasi, konsiliasi, arbitrasi ataupun melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kesesuaian Pasal 3 ayat (3) UUPPHI dengan Asas-asas 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

4.1.1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Perundingan Bipartit Berdasarkan UUPPHI 

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau 

antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh lain 

dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian perselisihan secara 

bipartit dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atas perselisihan hubungan 

industrial baik itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja maupun perselisihan antar serikat pekerja/serikat 

buruh hanya dalam satu perusahaan dengan cara musyawarah untuk 

mencapai kata mufakat secara internal, dalam arti kata tidak melibatkan 

pihak lain diluar pihak yang berselisih. UUPPHI menganut prinsip bahwa 

“Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya 

terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk 

mufakat.” (Pasal 3 ayat (1) UUPPHI).  

 

66 
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Dari ketentuan tersebut pada hakikatnya diperoleh pemahaman bahwa 

setiap perselisihan hubungan industrial, apapun jenis perselisihannya, baik 

itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 

dalam satu perusahaan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya 

secara bipartit.  

Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial secara bipartit adalah bersifat imperatif, yaitu mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya (mediasi, konsiliasi, 

arbitrasi ataupun melalui Pengadilan Hubungan Industrial) akan dapat 

dilakukan jika para pihak yang berselisih telah melakukan perundingan 

bipartit terlebih dahulu. Apabila para pihak tidak melaksanakan perintah 

undang-undang yang mewajibkan mekanisme penyelesaian secara 

perundingan bipartit dilaksanakan lebih dahulu, maka akan timbul akibat 

hukumnya berupa; 

1. Penolakan pencatatan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan. Seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPHI: 

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UUPPHI, salah satu atau 
kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada 
instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bahwa 
upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit 
telah dilakukan. 
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2. Tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 

mekanisme lainnya. Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUPPHI: 

Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk 
dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya  pengembalian berkas. 
 

Demikian pula seperti yang dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (1) UUPPHI 

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui 

mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib 

mengembalikan gugatan kepada penggugat.” 

Perundingan secara bipartit yang telah diupayakan antara para pihak 

yang berselisih dapat menimbulkan dua kemungkinan penyelesaian atas 

perselisihan tersebut, yaitu perundingan bipartit mencapai kesepakatan 

penyelesaian atau perundingan bipartit tersebut gagal. Dalam hal 

perundingan bipartit yang dilakukan oleh para pihak mencapai kesepakatan, 

berdassarkan Pasal 7 UUPPHI, maka dibuatlah perjanjian bersama yang 

kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan 

negeri wilayah hukum para pihak yang mengadakan perjanjian bersama, 

agar mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau para 

pihak dapat mencatatkan perundingan yang gagal tersebut kepada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI “Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak berunding 

atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka 

perundingan bipartit dianggap gagal.” Jadi, Perundingan bipartit gagal bila 

salah satu pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengajak 

berunding akan tetapi pihak lain menolak berunding (tidak merespon atau 

tidak bersedia berunding), dan/atau telah dilakukan perundingan sesuai 

dengan agenda dan jadwal yang disepakati, akan tetapi  pihak-pihak yang 

berunding tidak mencapai kesepakatan atas semua masalah yang 

dirundingkan. 

Jika perundingan bipartit gagal karena salah satu pihak menolak 

berunding, dapat dipastikan diantara para pihak belum terjadi perundingan 

dan belum terjadi musyawarah. Drs. Masruhan Kepala Sie. Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

kota Semarang berpendapat bahwa 

Ya benar, jika ada salah satu pihak yang menolak berunding, 
pasti pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena 
keberhasilan upaya penyelesaian adalah jika kedua belah pihak 
memiliki niat untuk menyelesaikan perselisihan. Jika PPHI 
gagal karena salah satu pihak menolak perundingan, bukan 
berarti bahwa penyesaian perundingan tidak dapat dilanjutkan. 
Perdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans No. 
PER.31/MEN/XII/2008 ‘Dalam hal salah satu pihak telah 
meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali 
berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi 
melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan 
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti 
permintaan perundingan.’ Instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan setempat dapat mengambil alih 
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tindakan. Seperti melakukan pemanggilan terhadap para 
pihak/instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat memfasilitasi para pihak untuk 
melakukan perundingan bipartit. (Hasil wawancara tanggal 6 
juli 2011 Pukul 12.00 wib di kantor Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi kota Semarang) 
 
Apabila masih ada salah satu pihak yang tetap tidak menaggapi meski 

telah dipanggil melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat, maka surat pemanggilan dapat dijadikan sebagai 

alat bukti bahwa perundingan bipartit telah gagal karena salah satu pihak 

tetap menolak untuk melakukan perundingan. Menanggapi hal tersebut 

Yulius Eka Setiawan, S.H. hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang 

menginterpretasi bahwa: 

Dalam kondisi berselisih, sangat sulit bagi para pihak untuk 
melakukan penyelesaian melalui perundingan bipartit, karena 
ada banyak perbedaan pendapat dan kepentingan para pihak 
yang berselisih. Sehingga sangat memungkinkan ada pihak yang 
menolak pelaksanaan perundingan bipartit. Jika tidak ditur 
bahwa menolak berunding menyebabkan perundingan bipartit 
gagal, maka mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial tidak dapat dilanjutkan (Pasal 3 ayat (1)), sehingga 
mengakibatkan pihak yang dirugikan tidak dapat berbuat banyak 
untuk melakukan upaya penyelesaian lainnya. Oleh karena itu 
undang-undang memfasilitasi melalui Pasal 3 ayat (3) UUPPHI 
sebagai jalan penghubung dapat dilakukan upaya penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial selanjutnya. (Hasil wawancara 
tanggal 6 juli 2011 pada pukul 10.00 wib di Pengadilan 
Hubungan Industrial Semarang)  

 
Perundingan bipartit merupakan penyelesaian yang menganut prinsip 

kekeluargaan dan gotong royong antara pengusaha dan pekerja/buruh. Di 

Indonesia adat budaya dan semangat gotong royong masih sangat kental dan 
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dominan, demikian dalam menyelesaikan setiap perselisihan di tengah-

tengah masyarakat. Hubungan industrial di Indonesia pada prinsipnya 

dikembangkan melalui semangat kegotong-royongan dan kebersamaan 

diantara para pelaku produksi, serta semangat musyawarah untuk mencapai 

mufakat, menghindari adanya konflik atas dasar perbedaan kepentingan. 

Terkait dengan hal ini, Drs. Masruhan berpendapat bahwa: 

 
Perundingan bipartit masih layak dan masih bisa dipertahankan 
keberadaannya. Fakta dilapangan membuktikan kan bahwa 
walau telah sampai pada tahap mediasi, mediator selalu 
menyarankan agar para pihak yang berselisih tetap melakukan 
perundingan bipartit diluar jadwal mediasi. Pada hakikatnya 
para pihak yang berselisih adalah partner dalam hubungan 
industrial, sehingga sebaiknya para pihak dapat selalu 
menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan. (hasil wawancara 
pada tanggal 6 juli 2011 pada pukul 13.00 wib di kantor Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Semarang) 
 

Mencapai tujuan hubungan industrial, faktor utamanya adalah interaksi 

yang positif antara pekerja/buruh dan pengusaha. Interaksi semacam ini 

apabila dipelihara secara teratur dan berkesinambungan akan menciptakan 

saling pengertian dan kepercayaan. Kedua hal tersebut merupakan faktor 

dominan dalam menciptakan ketenangan kerja dan berusaha atau ketenangan 

industrial. Faktor-faktor yang digunakan dalam mencapai tujuan hubungan 

industrial antara lain: 

1. Melihat pekerja dan pengusaha bukan sebagai dua pihak yang 

bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu 
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kemajuan perusahaan. Karena dengan perusahaan yang majulah semua 

pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan. 

2. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk 

sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia 

kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat bangsa 

dan negara. 

3. Menganggap perkerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, 

teapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. 

Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat 

dari segi  kepentingan produksi belaka, akan tetapi harus dilihat dalam 

rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. 

4. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 

diselesaiakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan 

secara kekeluargaan. Karena itu, penggunaan tindakan penekanan dan 

aksi-aksi sepihak seperti mogok dan penutupan perusahaan (lock out) 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan indutrial di indonesia. 

5. Di dalam pandangan hubungan industrial di Indonesia, terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam 

perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas 

perimbangan kekuatan (balance of power), akan tetapi atas dasar rasa 

keadilan dan kepatutan. Disamping itu juga, mempunyai pandangan 

bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerja 
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sama antara pekerja dan pengusaha, harus dapat dinikmati secara adil 

dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing. 

6. Perundingan bipartit masih memegang peranan sangat penting dalam 

proses penyelesaian hubungan industrial. Sebagai contoh adalah kota 

Semarang, Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi kota Semarang sampai akhir tahun 2010, bahwa dari 231 

upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik itu 

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahan, maupun perselisihan 

karena pemutusan hubungan Industrial, dihasilkan 119 Perjanjian 

Bersama. 

Ketenangan industrial mengandung makna adanya dinamika dalam 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja 

(SP)/Serikat Buruh (SB)-nya dalam arti terjadi komunikasi timbal balik yang 

didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban para pihak terjamin dan dilaksanakan, 

2. Apabila timbul perselisihan dapat dilakukan secara internal oleh kedua 

belah  pihak;dan 

3. Mogok dan penutupan perusahan atau lock out tidak digunakan untuk 

memaksakan kehendak. 

Perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial memiliki kelebihan antara lain: 
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1. Perundingan antara pengusaha dan pekerja dilakukan secara 

musyawarah untuk mufakat tanpa ada campur tangan pihak ketiga.  

2. Pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja, perselisihan dapat terjadi 

karena kesalahan pengusaha maupun pekerja, oleh karena itu melalui 

perundingan bipartit memberi ruang bagi para pihak untuk 

berkomunikasi lebih intensif. 

3. Perundingan bipartit menunjukkan sikap kegotong-royongan antara 

pekerja dan pengusaha. Gotong royong berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI) adalah bekerja 

bersama-sama (tolong-menolong, bantu membantu). Perundingan 

bipartit mempertemukan dua pihak yang berselisih untuk bersama-

sama berunding dan berupaya menyelesaikan perselisihan. 

4. Perundingan bipartit merupakan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang tidak perlu  mengeluarkan biaya. Kedua belah pihak 

yang berselisih hanya menentukan tempat dan waktu yang tepat untuk 

menyelesaikan perselisihan. 

4.1.2 Analisis Pasal 3 ayat (3) UUPPHI Berdasarkan Asas Pembangunan  

Hubungan industrial di Indonesia dalam mencapai tujuannya 

mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan, asas berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah dasar (sesuatu menjadi tumpuan berpikir 

atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi, dan sebagai 

hukum dasar. Asas-asas Pembangunan  yaitu: 1) asas manfaat; 2) asas usaha 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


75 

 

 

bersama dan kekeluargaan; 3) asas demokrasi; 4) asas adil dan merata; 5) 

asas perikehidupan dalam keseimbangan; 6) asas kesadaran hukum; dan 7) 

asas kepercayaan pada diri sendiri. Untuk lebih lengkap, selanjutnya 

diuraikan  sebagai berikut:  

1. Asas Manfaat 

Segala kegiatan dan usaha pembangunan harus dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan 

rakyat. Asas ini menekankan kemanfaatan setiap kegiatan dalam 

pembangunan yang dilakukan. 

Perundingan bipartit merupakan perundingan antara dua pihak 

yang berselisih (perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan PHK, dan perselisihan antar SP/SB) tanpa ada campur 

tangan pihak ke tiga. Para pihak yang berselisih berhak menentukan 

sendiri tempat dan waktu berunding. Bahkan dinas tenagakerja dan 

transmigrasi memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk 

melakukan perundingan bipartit, hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Sie. PPHI Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi kota Semarang, Drs.Masruhan menguraikan bahwa: 

Dinas tenaga kerja kota semarang menyediakan tempat 
dan waktu bagi para pihak yang berselisih untuk 
melakukan perundingan bipartit. Jika para pihak belum 
sempat atau ada salah satu pihak yang terus menunda 
perundingan, dinas juga dapat memanggil para pihak 
untuk datang berunding. Hal ini bertujuan agar tidak ada 
pihak yang merasa dipresulit dalam mekanisme 
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penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (Hasil 
wawancara pada tanggal tanggal 6 juli 2011 pukul 12.00 
wib di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota 
Semarang). 
 
Manfaat sekaligus kelebihan yang dapat diambil dari 

perundingan bipartit adalah : 

1. Perundingan antara pengusaha dan pekerja dilakukan secara 

musyawarah untuk mufakat tanpa ada campur tangna pihak 

ketiga. 

2. Pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja, perselisihan dapat 

terjadi karena kesalahan pengusaha maupun pekerja, oleh karena 

itu melalui perundingan bipartit memberi ruang bagi para pihak 

untuk berkomunikasi lebih intensif. 

3. Perundingan bipartit menunjukkan sikap kegotong-royongan 

antara pekerja dan pengusaha. Gotong royong berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut 

KBBI) adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu 

membantu). Perundingan bipartit mempertemukan dua pihak 

yang berselisih untuk bersama-sama berunding dan berupaya 

menyelesaikan perselisihan. 

4. Perundingan bipartit merupakan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang tidak perlu  mengeluarkan biaya. 
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Kedua belah pihak yang berselisih hanya menentukan tempat 

dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. 

Berdasarkan asas manfaat, segala usaha dan kegiatan yang dapat 

dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Jika 

diaplikasikan dalam perundingan bipartit hubungan industrial, maka 

setiap penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit dapat 

dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan para pihak yang 

berselisih. Para pihak yang berselisih pada umumnya adalah mitra 

dalam satu perusahaan. Prinsip perundingan bipartit adalah 

kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. sifat 

win-win solution perundingan bipartit hubungan industrial memberikan 

manfaat yang praktis bagi para pihak. 

Setiap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

memiliki kemanfaatan. Jika salah satu pihak yang berselisih menolak 

melakukan perundingan bipartit yang menyebabkan gagalnya 

perundiangan (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI), maka perundingan bipartit 

tidak memberikan manfaat bagi pihak yang bersedia melakukan 

perundingan, apalagi bagi pihak yang menolak berunding. Namun, jika 

perundingan gagal karena para pihak tidak mencapai kesepakatan 

dalam perundingan bipartit, maka manfaatnya adalah perundingan 

bipartit telah mempertemukan para pihak untuk berunding secara 

intensif dan berusaha menyelesaikan perselisihan.  
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Setiap mekanisme penyelesaian perselisihan memiliki tujuan 

akhir menyelesaikan perselisihan secara tuntas. Demikian perundingan 

bipartit. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI bahwa perundingan 

dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Melalui musyawarah 

mufakat, dapat memberi kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih, 

bukan hanya memberi manfaat penyelesaian terhadap perselisihan, 

namun juga terhadap hubungan diantara para pihak yang berselisih 

dimasa mendatang (setelah penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial selesai).  

2. Asas Usaha Bersama Dan Kekeluargaan 

Mencapai aspirasi maupun cita-cita bangsa merupakan usaha 

bersama yang dilakukan oleh seluruh rakyat secara gotong royong dan 

kekeluargaan. Usaha bersama dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

di kenal dengan Istilah gotong royong. Nilai yang terkandung dalam 

sikap gotong royong adalah nilai kekeluargaan. Dalam gotong royong 

ada kesatuan tujuan dan kesepakatan para pihak, ada itikad baik dan 

niat dari para pihak untuk melakukan gotong royong. Demikian 

tercantum dalam konsideran Peraturan Menteri Tenaga kerja dan 

transmigrasi ( untuk selanjutnya disebut Permenakertrans) Nomor 

Per.31/MEN/XII/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan 

hubungan  industrial melalui perundingan bipartit bahwa “perundingan 
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secara bipartit dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai 

mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan.”  

Dalam pencapaian cita-cita hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis dan berkeadilan, asas kekeluargaan dan usaha bersama 

merupakan merupakan “kendaraan” yang baik bagi tercapainya cita-

cita awal hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, upaya yang yang mengandung unsur gotong royong dan 

kekeluargaan adalah  melalui kegiatan perundingan diluar pengadilan. 

Jika dilihat berdasarkan unsur pekerja dan pengusaha, perundingan  

bipartit merupakan perundingan yang menunjukkan sikap 

kekeluargaan dan gotong royong antara para pihak yang berselisih.  

Pasal 3 Permenakertrans No. Per.31/Men/XII/2008 bahwa dalam 

melakukan perundingan bipartit para pihak wajib: 

1. Memiliki itikad baik; 

2. Bersikap santun dan tidak anarkis; dan 

3. Menaati perundingan yang telah disepakati. 

Berunding merupakan salah satu proses penyelesaian 

perselisihan dengan cara saling mendengarkan pendapat antara pihak 

lain berbicara secara langsung kepada para pihak. Dengan adanya 

perundingan ada upaya bersama para pihak dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial. Namun, jika salah satu pihak 

menolak, baik itu dari pihak pekerja atau pengusaha, maka 
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perundingan bipartit gagal. Jika dianalisis berdasarkan asas 

kekeluargaan dan upaya bersama, gagalnya perundingan bipartit 

karena salah satu pihak menolak, unsur upaya bersama tidak ada. 

Upaya bersama artinya kedua belah pihak yang berselisih duduk 

bersama dan berunding (berupaya) mencari jalan penyelesaian 

masalah. Meskipun perundingan belum pasti memperoleh kesepakatan 

bersama, namun dengan duduk bersama dan berunding (berupaya) 

bersama maka timbul kekeluargaan. Sehingga asas upaya bersama 

berbanding lurus dengan asas kekeluargaan. 

3. Asas Demokrasi 

Berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial dan 

ekonomi, Setiap penyelesaian masalah-masalah nasional ditempuh 

melalui musyawarah untuk mufakat. Asas demokrasi berarti dalam 

menyelesaiakan perselisihan, para pihak yang berselisih bebas 

mengeluarkan pendapat dan mempertahankan pendapatnya, posisi para 

pihak sejajar tidak ada pihak yang berunding dibawah tekanan fisik 

maupun mental. Bentuk perundingan bipartit merupakan musyawarah 

untuk mufakat, pihak pekerja maupun pengusaha menentukan waktu 

dan tempat yang tepat untuk berunding bersama.  

Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara 

lain sebagai berikut: 

a.  Persamaan 
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b. Keseimbangan hak dan kewajiban 

c. Kebebasan yang bertanggung jawab 

d. Musyawarah untuk mufakat 

e. Mewujudkan rasa keadilan sosial 

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan 

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional 

Pengertian musyawarah berdasarkan KBBI adalah “Pembahasan 

bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian 

masalah; perundingan pembukaan.” Sedangkan mufakat menurut 

KBBI adalah: 

1. Setuju; seia sekata;sepakat;semuanya tidak ada yang menolak 

usul itu; 

2. Persetujuan; kata sepakat telah tercapai antara kedua belah 

pihak; persetujuan bulat. 

3. Pembicaraan; perundingan  

4. Berunding; berbicara. 

Sejatinya, perundingan bipartit sejalan dengan asas demokrasi. 

Dalam demokrasi setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan 

mempertahankan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Demikian dalam perundingan bipartit, dalam proses perundingan para 

pihak berhak mengeluarkan pendapat tanpa ada intervensi dari pihak 

manapun dan berkewajiban untuk mendengarkan menghormati 
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pendapat pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenakertrans 

No. Per.31/MEN/XII/2008, bahawa Dalam melakukan perundingan 

bipartit, para pihak wajib :  

a. memiliki itikad baik;  

b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan  

c. menaati tata tertib perundingan yang disepakati 

Tanpa adanya perundingan, maka tidak akan ada kesepakatan, baik itu 

kesepakatan akan dilanjutkan ke mekanisme berikutnya atau 

kesepakatan bahwa perselisihan tersebut telah selesai. Walaupun 

dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPHI telah dinyatakan bahwa  

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau 
kedua  belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada 
instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti 
bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan 
bipartit telah dilakukan.   
  
Jika perundingan bipartit gagal dikarenakan para pihak tidak 

mencapai suatu kesepakatan, maka para pihak dapat mencatatkan 

perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan, dengan bukti risalah perundingan. Namun jika 

perundingan bipartit gagal karena salah satu pihak menolak, maka 

para pihak tidak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan tanpa membawa 
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bukti risalah perundingan. Dengan demikian, perundingan bipartit 

yang gagal karena salah satu pihak yang berselisih menolak berunding 

tidak sesuai dengan asas demokrasi. 

4. Asas Adil dan Merata 

Berdasarkan pendapat Satdjipto Rahardjo bahwa tujuan hukum 

adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Asas adil 

dan merata menghendaki adanya perlakuan sama dan merata di dalam 

undang-undang. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. Perlakuan sama dan merata dapat dilihat dari pengaturan 

hak dan kewajiban para pihak di dalam undang-undang. UUPPHI 

mengatur hak dan kewajiban sama kepada para pihak yang berselisih 

dalam penyelesaian melalui Perundingan bipartit. Hans Kelsen 

berpendapat “kewajiban hukum merupakan norma hukum positif yang 

memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi 

atas perilaku yang sebaliknya.” (Hans Kelsen 2006:132). 

Isi dari kewajiban hukum adalah berupa perilaku satu orang 

individu saja, namun dapat pula berupa perilaku dari dua individu atau 

lebih. Ini terjadi bila suatu kewajiban dapat dipenuhi oleh individu 

yang satu atau yang lain. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, berarti 

tidak satupun dari individu itu memenuhi kewajiban ini; atau jika 

kewajiban itu hanya bisa dipenuhi dengan bekerja sama antara kedua 
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individu itu, pelanggaran kewajiban ini yaitu jika kerja sama tidak 

berlangsung. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) para pihak yang berselisih diwajibkan 

untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui Perundingan 

bipartit terlebih dulu, salah satu pihak atau para pihak wajib untuk 

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 4 ayat (1)). Selain itu, Pasal 

3 ayat (1) Permenakertrans No.Per.31/Men/XII/2008 mengatur bahwa 

dalam melakukan perundingan bipartit para pihak wajib: 

1. Memiliki itikad baik; 

2. Bersikap santun dan tidak anarkis; dan 

3. Menaati perundingan yang telah disepakati. 

Kewajiban dan hak adalah dua hal yang pemenuhannya harus 

saling berimbang. Hak yang diberikan kepada para pihak yang 

berselisih adalah berhak menolak untuk berunding (Pasal 3 ayat (3) 

UUPPHI) dan berhak melanjutkan penyelesaian melalui mediasi, 

konsiliasi, arbitrasi maupun melalui Pengadilan Hubungan Industrial. 

4. Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan 

Keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yaitu antara 

kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, 

individu dan masyarakat dan lain-lain. Asas ini menghendaki adanya 

keseimbangan perlakuan dan aturan hukum dalam penyelesaian 
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perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam sebuah hubungan 

industrial. Keseimbangan merupakan hal yang sangat fundamental dari 

hak asasi manusia. Asas ini mensyaratkan adanya perlakuan yang 

setara dan seimbang, pada situasi yang sama harus diperlakukan 

dengan sama. Walaupun pekerja identik dengan pihak yang lemah dan 

pengusaha adalah pihak yang kuat, namun para pihak adalah mitra di 

dalam hubungan industrial bukan merupakan dua pihak yang 

bertentangan, akan tetapi justru dua pihak yang mempunyai 

kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. Jika pihak pekerja 

dan pengusaha memiliki kepentingan yang sejalan, maka sikap yang 

terpelihara dengan baik adalah sikap gotong royong. Namun, tetap ada 

keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didasarkan atas rasa 

keadilan dan kepatutan, bukan atas dasar perimbangan kekuatan.  

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, antara 

pihak yang berselisih  tentunya mempunyai keseimbangan. Dalam hal 

ini adalah keseimbangan hak dan kewajiban, demikian UUPPHI 

mengatur hak dan kewajiban sama kepada para pihak yang berselisih 

dalam penyelesaian melalui Perundingan bipartit. Dalam Pasal 3 ayat 

(1) para pihak yang berselisih diwajibkan untuk melakukan upaya  

penyelesaian perselisihan melalui Perundingan bipartit terlebih dulu, 

salah satu pihak atau para pihak wajib untuk mencatatkan 

perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang 
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ketenagakerjaan setempat (Pasal 4 ayat (1)). Sedangkan hak yang 

diberikan kepada para pihak adalah berhak menolak untuk berunding 

(Pasal 3 ayat (3)), berhak melanjutkan penyelesaian melalui mediasi, 

konsiliasi, arbitrasi maupun melalui pengadilan hubungan industrial. 

 

 

5. Asas Kesadaran Hukum 

Sadar hukum merupakan suatu bentuk tindakan sesuai dengan 

aturan hukum. Sikap siap sedia melakukan aturan hukum adalah salah 

satu bentuk kesadaran hukum. Bentuk suatu kesadaran hukum dalam 

hubungan industrial misalnya, jika terjadi suatu perselisihan hubungan 

industrial dalam satu perusahaan, para pihak yang berselisih memiliki 

inisiatif berupa itikad baik untuk melakukan perundingan bipartit 

sebagai kewajiban awal untuk menyelesaikan perselishan hubungan 

industrial (Pasal 3 ayat (1) UUPPHI). Hans Kelsen dalam bukunya yang 

berjudul “Teori Hukum Murni” menjelaskan bahwa: 

Manusia seharusnya melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan. Konsep kewajiban hukum mengacu kepada 
tatanan hukum positif dan tidak memiliki implikasi moral 
apapun. Kewajiban hukum tidak berupa perilaku yang 
seharusnya dilakukan. Hanya tindakan paksa, yang 
berfungsi sebagai sanksi yang semestinya dilakukan. (Hans 
Kelsen 2006:135-136) 

 
Contoh lain sikap kesadaran hukum seperti, para pihak yang 

berselisih memberi laporan kepada instansi yang bertanggung jawab 
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dibidang ketenagakerjaan bahwa suatu perselisihan telah selesai 

diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dengan demikian, instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dapat mencatat dan 

membuat skala penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui 

perundingan bipartit. 

Dari kedua contoh diatas dapat dilihat bahwa kesadaran hukum 

memberi dampak positif dan tidak merugikan para pihak yang 

melakukannya. Kesadaran hukum membentuk pribadi yang taat 

hukum. Taat hukum memberi dampak positif terhadap bekerjanya 

hukum dalam masyarakat yang diaturnya. Bentuk dari suatu 

keberhasilan hukum dalam mengatur individu maupun masyarakat 

adalah melalui pencapaian hukum terhadap tujuannya, yaitu keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum.   

6. Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri 

Pembangunan berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan 

dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. 

Kepribadian bangsa Indonesia berlandaskan pada musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Dalam penyelesaian perselisihan, musyawarah 

menjadi tahap yang didahulukan daripada penyelesaian lainnya. 

Dengan mekanisme musyawarah, para pihak tidak hanya 

menyelesaikan perselisihan melalui mufakat, namun hubungan antar 

pribadi yang berselisih juga masih dapat terjalin dengan baik.  
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Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenakertrans  

No.Per.31/Men/XII/2008 menyatakan bahwa, “Pihak yang merasa 

dirugikan mengkomunikasikan secara tertulis kepada pihak lain untuk 

melakukan perundingan bipartit.” Eka Setiawan seorang hakim 

Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang menguraikan  

Perundingan bipartit dalam hubungan industrial 
merupakan bentuk musyawarah yang dilakukan oleh para 
pihak yang berselisih, sehingga sikap menolak berunding 
dari salah satu pihak dapat dikatakan bertentangan dengan 
nilai luhur yang telah ditanamkan dalam budaya bangsa. 
Indonesia merupakan negara yang menganut adat 
ketimuran. Masyarakatnya terdiri dari masyarakat adat 
yang masih kental dengan budaya dan kebiasaan 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai 
musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara maupun 
sengketa masih sangat melekat dalam jiwa setiap 
masyarakat, Baik itu musyawarah dilakukan hanya antara 
para pihak yang berselisih, maupun melalui pendamai. 
(Hasil wawancara tanggal 6 juli 2011 pada pukul 10.00 
wib di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang) 

 
 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI menguraikan “Apabila dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak 

menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak 

mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.” 

Interpretasi gramatikal Pasal 3 ayat (3) UUPPHI  mengandung makna bahwa 

perundingan bipartit gagal karena dua faktor, karena salah satu pihak 

menolak untuk berunding, dan/atau telah dilakukan perundingan namun 

gagal.  
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Perundingan bipartit merupakan penyelesaian yang murah dan sangat 

mudah untuk dijangkau para pihak. Para pihak hanya diminta menyediakan 

waktu dan tempat untuk melakukan perundingan bipartit. Oleh karena itu, 

pada Pasal 3 ayat (1) UUPPHI disebutkan “Penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu 

melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.”  

Kata “wajib” dan “harus” kadangkala menimbulkan pula keraguan 

karena keduanya menyatakan keharusan (gebod) namun berbeda pengenaan 

sanksinya jika keharusan itu dilanggar. “ kata ‘wajib’ digunakan untuk 

menyatakan keharusan, dan kata ‘harus’ digunakan untuk pemenuhan 

persyaratan.”  

(www.djpp.depkumham.go.id/files/artikel/bahasaperundangan.pdf, di 
unduh pada hari selasa, 18 juli 2011) 
 

Dalam Pasal 3 ayat (1) kata yang digunakan adalah “wajib”, sehingga 

harus ada pemenuhan atas kewajiban itu. Hans Kelsen berpendapat bahwa  

Biasanya, isi dari kewajiban hukum adalah berupa perilaku satu 
orang individu semata; namun juga bisa berupa perilaku dari dua 
individu atau lebih. Hal ini terjadi bila suatu kewajiban dapat 
dipenuhi oleh individu yang satu atau yang lain, dan jika 
kewajiban itu tidak dipenuhi, berarti tidak satupun dari individu 
itu yang memenuhi kewajiban ini. (Hans Kelsen 2006:133) 
 

Demikian hubungan bipartit, merupakan perilaku dari dua individu atau 

lebih. Pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) 

hanya bisa dipenuhi jika dua pihak yang berselisih sama-sama memenuhi 

kewajiban untuk mengupayakan perundingan bipartit. Selanjutnya Hans 
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Kelsan menambahkan “ jika kewajiban itu hanya bisa dipenuhi dengan 

bekerja sama antara kedua individu itu, dan kewajiban ini dilanggar atau 

tidak dipenuhi jika kerja sama tersebut tidak berlangsung.”  (Hans Kelsen 

2006:133) 

Pemahaman kewajiban dalam Pasal 3 ayat (1) UUPPHI adalah 

kewajiban melakukan upaya perundingan. Pihak yang dikenai kewajiban 

adalah para pihak yang berselisih. Jika upaya adalah wajib, maka sikap 

menolak dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) UUPPHI seharusnya tidak ada. 

Sikap menolak adalah sikap tidak mengupayakan perundingan. berdasarkan 

Pasal 3 ayat (1) para pihak yang berselisih memiliki kewajiban yang sama, 

menjadi subyek dari kewajiban. Menurut pendapat Hans Kelsen 2006:133: 

Subyek kewajiban adalah individu yang perilakunya bisa 
menjadi syarat pengenaan sanksi, sebagai konsekuensi kepada 
dirinya atau kerabatnya. Individu itulah yang karena 
perilakunya, dapat melanggar kewajiban, yakni dapat 
memunculkan sanksi terhadapnya, dan juga dapat memenuhi 
kewajiban dengan perilakunya, yaitu untuk menghindari sanksi. 

 
Demikian kewajiban menimbulkan sanksi kepada individu yang tidak 

melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Gagalnya 

perundingan bipartit (Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) tidak cukup hanya 

dicermati melalui teori hukum murni saja, namun dapat dicermati pula 

melalui asas-asas yang membentuknya. Sebuah asas adalah roh dalam suatu 

undang-undang, sehingga jika suatu undang-undang tidak sesuai dengan 
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asas-asas pembentukannya, undang-undang tersebut kehilangan roh 

pembentuknya. 

4.1.3 Analisis Pasal 3 Ayat (3) UUPPHI Berdasarkan Asas Kerja 

Asas kerja digunakan dalam pelaksanaan hubungan industrial, baik itu 

sebelum, pada saat dan setelah masa kerja. Hubungan industrial di Indonesia 

pada prinsipnya dikembangkan dari prinsip gotong royong dan kebersamaan 

diantara para pelaku proses produksi, serta semangat musyawarah untuk 

mufakat menghindari adanya konflik atas dasar perbedaan kepentingan. 

Senada dengan salah satu ciri hubungan industrial  dalam Direktorat Jendral 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (untuk 

selanjutnya disebut Ditjen. PHIJSTK) 2008:63 bahwa; 

 Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 
diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat 
yang dilakukan secara kekeluargaan. karena itu penggunaan 
tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok dan 
penutupan perusahaan (lock out) tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip hubungan industrial di Indonesia. 
 

1. Azas Kekeluargaan dan Gotong Royong. 

Faktor yang mempengaruhi praktek hubungan industrial dalam 

suatu negara adalah faktor nilai sosial dan budaya bangsa yang 

bersangkutan. Hubungan industrial di Indonesia pada prinsipnya 

dikembangkan dari semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ini 

berarti bahwa Indonesia mengutamakan kesejahteraan masyarakat 

umum diatas kesejahteraan individu. Sesuai dengan prinsip hubungan 
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industrial, maka pengusaha dan pekerja harus sama-sama memiliki 

sikap sosial yang mencerminkan kesatuan dan kesepakatan nasional, 

kerjasama, sukarela, toleransi, rasa saling menghormati, keterbukaan, 

rasa saling tolong menolong dan mawas diri. Pandangan hidup ini 

memberi peluang untuk konsultasi, pembahasan, dan negosiasi dalam 

menyelesaikan perbedaan pandangan ataupun perselisihan antara 

pengusaha dan pekerja melalui perundingan bipartit. 

Tujuan hubungan industrial di Indonesia antara lain adalah: 1) 

Mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan negara republik 

Indonesaia 17 agustus 1945 didalam pembangunan nasional, 2) Ikut 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan 

pancasila dan UUD 1945,dan 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Tujuan tersebut dicapai melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, 

ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan 

produksi atau produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 

serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. 

Salah satu hasil dari manifestasi asas pembangunan dan asas 

kerja berdasar Ditjen. PHIJSTK  2008:62, bahwa: 

Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah 
teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti 
baik pekerja maupun pengusaha atau pimpinan perusahaan 
wajib bekerja sama serta membantu dalam kelancaran 
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usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan 
produksi. 
 
Asas kekeluargaan dan gotong royong menghendaki 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui 

upaya secara bersama-sama dengan cara kekeluargaan. Mengingat 

bahwa antara pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam upaya 

memajukan perusahaan demi tercapainya kesejahteraan perusahaan 

maupun kesejahteraan pekerja. Hubungan kerjasama yang terjalin 

antara para pekerja dan pengusaha, bahwa pengusaha membutuhkan 

pekerja untuk melakukan proses produksi, sedangkan pekerja 

membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk kesejahteraan 

kehidupan pekerja dan keluarganya. 

Saling pengertian mengenai kepentingan bersama dapat 

dikembangkan demi tercapainya cita-cita bersama dalam 

meningkatkan produksi dan produktivitas perusahaan.  

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI mengatur bahwa “Apabila dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan 

perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan 

bipartit dianggap gagal.” Undang-undang memberi waktu selama 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal dimulai perundingan, agar para pihak 
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yang berselisih secara bersama-sama dapat melakukan upaya 

perundingan secara kekeluargaan. 

Berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, Para pihak 

yang terlibat sebuah perselisihan, baik itu perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja maupun 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 

tetap melakukan perundingan bipartit, karena didalam perundingan 

bipartit terkandung nilai kekeluargaan dan sikap gotong royong, yaitu 

sikap bersama menyelesaikan perselisihan. Sedangkan sikap menolak 

merupakan sikap yang menghambat terjadinya perundingan bipartit, 

menghambat, karena jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang 

berselisih menolak berarti tidak akan terjadi perundingan bipartit.  

Sikap menolak berunding merupakan sikap yang bertentangan dengan 

nilai kekeluargaan dan gotong royong. Jika undang-undang memberi 

ruang kepada para pihak untuk menolak perundingan, maka ketentuan 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI bertentangan dengan prinsip dan asas kerja 

hubungan industrial yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong 

royong.  

Tercapainya cita-cita hubungan industrial dapat terwujud melalui 

sikap gotong royong yang dari tiga pihak yang saling terkait satu 

dengan lainnya, yaitu pihak pekerja, pengusaha dan juga pemerintah. 

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketiga pihak 
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harus saling mendukung dan mengawasi satu sama lain. Sehingga 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat 

terwujud  secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 

2. Azas Musyawarah untuk Mufakat. 

Asas ini mengharapkan adanya suatu pembahasan bersama 

dengan maksud mencapai  keputusan atas penyelesaian masalah atau 

mufakat antara pihak-pihak yang berselisih.  

Dalam proses musyawarah untuk mufakat, Tidak ada campur 

tangan dari pihak ketiga, komunikasi dua arah dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. 

Musyawarah merupakan sarana bagi pihak-pihak yang 

bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan 

pihak ketiga (penengah), baik yang tidak berwenang mengambil 

keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). 

Dalam musyawarah ada perundingan antara para pihak yang berselisih, 

di mana perundingan tersebut bersifat relatif dan tergantung dari 

beberapa hal, yaitu : 

a. Bagaimana kebutuhan anda terhadap pihak lain.  

b. Bagaimana kebutuhan pihak lain terhadap anda.  

c. Bagaimana alternatif kedua belah pihak dan  
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d. Apa persepsi para pihak mengenai kebutuhan serta pilihan-

pilihannya. 

Untuk memberi gambaran jelas mengenai arti perlunya 

perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUPPHI menguraikan sebagai 

berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan 

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat.” 

Lebih dari hal itu, sesunguhnya penyelesaian perselisihan secara 

bipartit telah dikenal dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yagn mengatur bahwa “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

wajib diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.” 

Musyawarah untuk mencapai mufakat digunakan karena sesuai dengan 

prinsip dasar hubungan industrial di indonesia yang memiliki semangat 

musyawarah untuk mufakat. 

Pasal 3 ayat (3) UUPPHI memberikan hak bagi para pihak untuk 

menolak maupun melakukan perundingan. Namun hak yang diberikan 

ternyata sangat bertentangan dengan kewajiban para pihak berdasarkan 

Pasal 3 ayat (1) UUPPHI. Kewajiban untuk melakukan perundingan 

bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Pelaksanaan hak tanpa 
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kewajiban merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika undang-undang 

telah mengatur bahwa para pihak wajib melakukan perundingan 

bipartit secara musyawarah untuk mufakat, maka itu menjadi hukum 

bagi para pihak yang berselisih untuk dipatuhi dan dilaksanakan demi 

terwujudnya cita-cita hubungan industrial.  

Keberadaan asas sebagai roh dari hubungan industrial sangat 

berpengaruh terhadap tujuan akhir hubungan industrial. Setiap 

ketentuan yang diatur dalam hubungan industrial selalu mendasarkan 

diri pada roh dari hubungan industrial. Yulius Eka Setiawan, S.H. 

berpendapat bahwa: 

Jika menolak berunding merupakan hal yang bertentangan 
dengan asas hubungan industrial, baik itu asas 
pembangunan maupun asas kerja dalam hubungan 
industrial, maka hal tersebut juga dapat menjadi bahan 
pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara 
perselisihan hubungan industrial. Namun sanksi tidak 
dapat langsung diberikan pada para pihak yang menolak 
dilakukan perundingan, sanksi sebagai jalan terakhir yang 
diberikan kepada para pihak, yaitu melalui pengadilan 
hubungan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan 
mengikat yang memaksa para pihak untuk melakukan 
ganti rugi atas tindakannya terhadap pihak lain. (hasil 
wawancara dengan hakim Pengadilan Hubungan Industrial 
pada tanggal 6 juli 2011 pada pukul 10.25 wib di 
Pengadilan Hubungan Industrial Semarang). 
 
 

4.2 Implikasi Hukum Pasal 3 ayat (3) UUPPHI Terhadap 

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

berdasar UUPPHI 
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Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

perundingan bipartit didasarkan pada Bagian kesatu, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 

Pasal 6 dan Pasal 7 UUPPHI. 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya 

terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat 

dengan menganut prinsip-prinsip antara lain: 

a. Musyawarah Untuk Mufakat: sebelum menempuh proses penyelesaian lebih 

lanjut, para pihak yang berselisih harus melakukan musyawarah untuk 

mufakat. 

b. Bebas Memilih Lembaga Penyelesaian Perselisihan: para pihak untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang mereka hadapi 

berdasarkan kesepakatan bebas memilih penyelesaian melalui lembaga 

Arbitrase, Konsiliasi ataupun Mediasi, untuk menyelesaikan perselisihan 

yang mereka hadapi sebelum melakukan gugatan melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

c. Cepat, Adil, dan Murah: undang-undang telah memberikan batasan waktu 

yang jelas terhadap setiap tahapan dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

Berdasarkan 3 (tiga) prinsip diatas, musyawarah untuk mufakat 

merupakan penyelesaian perselisihan terbaik karena masing-masing pihak dapat 

langsung berbicara secara intensif tanpa campur tangan dari pihak ketiga. 

Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui bipartit dapat menekan biaya dan 
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menghemat waktu. Itulah sebabnya Pasal 3 ayat (1) UUPPHI mewajibkan para 

pihak melakukan upaya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat 

sebelum diajukan kepada lembaga penyelesaian perselisihan.  

Hans Kelsen berpendapat “kewajiban hukum merupakan norma hukum 

positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan 

sanksi atas perilaku yang sebaliknya.” (Hans Kelsen 2006:132). Karena itulah 

konsep kewajiban hukum ditetapkan. Ia pada dasasrnya terkait dengan konsep 

sanksi. Diwajibkan secara hukum adalah individu yang perilakunya dapat 

mengakibatkan pelanggaran dan menimbulkan sanksi. 

Biasanya isi dari kewajiban hukum adalah berupa perilaku satu orang 

individu saja, namun dapat pula berupa perilaku dari dua individu atau lebih. 

Ini terjadi bila suatu kewajiban dapat dipenuhi oleh individu yang satu atau 

yang lain. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, berarti tidak satupun dari individu 

itu memenuhi kewajiban ini; atau jika kewajiban itu hanya bisa dipenuhi 

dengan bekerja sama antara kedua individu itu, pelanggaran kewajiban ini yaitu 

jika kerja sama tidak berlangsung. Senada dengan perundingan bipartit. Upaya 

penyelesaian perselisihan tidak dapat datang hanya dari satu pihak saja namun 

harus dari kedua belah pihak yang saling berselisih. Hans Kelsen dalam 

bukunya yang berjudul “Teori Hukum Murni” menjelaskan bahwa  

Manusia seharusnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. 
Konsep kewajiban hukum mengacu kepada tatanan hukum 
positif dan tidak memiliki implikasi moral apapun. Kewajiban 
hukum tidak berupa perilaku yang seharusnya dilakukan. Hanya 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


100 

 

 

tindakan paksa, yang berfungsi sebagai sanksi yang semestinya 
dilakukan. (Hans Kelsen 2006:135-136) 
 

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding 

atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka 

perundingan bipartit dianggap gagal. 

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat 

mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang 

ditandatangani oleh para pihak (Pasal 7 ayat (1) UUPPHI). Perjanjian bersama 

merupakan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian, sehingga isi 

perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak. 

Mengenai perjanjian bersama antara para pihak, Pasal 7 ayat (3) UUPPHI 

mengatur “Perjanjian bersama sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) wajib 

didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah para pihak mengadakan 

perjanjian bersama.” Selanjutnya, sebagai aplikasi dari Pasal 7 ayat (3) 

UUPPHI, Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahawa “Perjanjian bersama yang telah 

didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti 

pendaftaran perjanjian bersama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari perjanjian bersama.” Akta bukti dari perjanjian bersama memiliki kekuatan 

hukum tetap, jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar 
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ketentuan dalam perjanjian bersama, maka pihak yang dirugikan dapat 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada 

pengadilan negeri di wilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat 

penetapan eksekusi. 

Namun, Perundingan bipartit tidak selalu menuju sebuah perjanjian 

bersama antara para pihak yang berselisih. Gagalnya perundingan bipartit 

berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu: 

1. Perundingan bipartit gagal karena salah satu pihak menolak untuk 

berunding:atau 

2. Perundingan bipartit gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara 

para pihak yang berselisih. 

4.2.1 Kegagalan Perundingan Bipartit Akibat Penolakan Salah Satu Pihak  

Pentingnya mekanisme perundingan bipartit dilakukan menyebabkan 

mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya baik itu di dalam maupun di 

luar pengadilan baru dapat digunakan setelah para pihak melakukan upaya 

perundingan bipartit. 

Jika para pihak atau salah satu pihak menolak dilakukannya 

perundingan, maka perundingan gagal. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UUPPHI yang dalam redaksi lengkapnya sebagai berikut: 

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak 
mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung 
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan 
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bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan 
bipartit telah dilakukan. 
 
Bukti baru didapat jika para pihak yang berselisih melakukan 

perundingan. Lebih dari hal itu, ketentuan Pasal 4 ayat (2) menegaskan  

Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk 
dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya pengembalian berkas. 
 
Sehingga perundingan bipartit berdasar Pasal 3 ayat (1) UUPPHI 

bersifat wajib, karena jika tidak dilaksanakan, maka mekanisme 

penyelesaian perselisihan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. 

Bahkan apabila para pihak yang berselisih ingin menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, 

persyaratan untuk membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan pernah 

diupayakan secara bipartit, merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar, 

seperti yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUPPHI yang menggariskan 

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi 

atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib 

mengembalikan gugatan kepada penggugat. 

Jika proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

perundingan bipartit tidak juga dapat terpenuhi karena salah satu pihak tetap 

menolak berunding, Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans No. 

PER.31/MEN/XII/2008 telah membuat sebuah ketentuan bahwa: 
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 Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan 
perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak 
lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan 
perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan 
perundingan. 
 

Pemerintah yang dalam hal ini adalah instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan, secara teknis dapat memberi ruang bagi para pihak 

yang berselisih untuk berunding secara bipartit. Pemerintah membantu para 

pihak hanya dalam hal pemanggilan para pihak yang berselisih kemudian 

memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan perundingan 

secara bipartit. Namun, jika masih ada salah satu pihak yang tidak 

menanggapi panggilan dari pemerintah, berarti penolak terjadinya 

perundingan. 

Drs.Masruhan Kepala Sie.penyelesaian perselisihan Hubungan 

industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang 

berpendapat bahwa: 

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
tidak dapat berbuat banyak dalam upaya mempertemukan para 
pihak untuk berunding secara bipartit kecuali sampai pada surat 
pemaanggilan kepada para pihak. Oleh karena itu undang-
undang perlu memberi kewenangan terhadap instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk 
menghadirkan secara paksa pihak yang tetap ngeyel menolak 
hadir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Karena sikap menolak dari salah satu pihak akan menghambat 
jalannya pernyelesaian perselisihan. (hasil wawancara pada 
tanggal 6 juli 2011 pada pukul 12.30 wib di kantor Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang) 
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Negara merupakan tatanan hukum. Sebagai organisasi politik, Adalah 

lazim untuk menyebut negara sebagai organisasi politik. Namun ini hanya 

mengungkapkan pendapat bahwa negara merupakan tatanan pemaksa. 

Karena unsur khas ‘politik” dari organisasi ini adalah berupa pemaksaan 

yang dilakukan oleh menusia terhadap manusia, yang diatur oleh tatanan ini, 

berupa tindakan paksa yang ditetapkan dalam tatanan ini. Inilah tindakan 

paksa yang diterapkan oleh tatanan hukum kepada kondisi tertentu yang 

diatur olehnya. Kekuasaan negara merupakan keabsahan tatanan hukum 

nasional yang berlaku. Pemerintah diberi wewenang oleh tatanan hukum 

untuk menjalankan kekuasaan ini dengan menerapkan dan menciptakan 

norma-norma hukum. 

Pemerintah sebagai pihak netral yang mengawasi berjalannya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai nilai 

Pancasila, sudah selayaknya berwenang ‘mewajibkan” para pihak yang 

menolak barunding, untuk mau berunding terlebih dahulu sesuai dengan asas 

kekeluargaan dan gotong royong serta asas musyawarah untuk mufakat. 

Drs.Masruhan Kepala Sie.penyelesaian perselisihan Hubungan industrial di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Semarang menambahkan: 

Kami selalu berupaya agar setiap perselisihan hubungan 
industrial dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. 
Namun, kami selalu kesulitan dalam menghadirkan para pihak, 
terutama pihak pengusaha. Hal ini tentu menyulitkan proses 
penyelesaian. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah aturan yang 
dapat menghadirkan secara paksa para pihak yang telah 
dipanggil secara layak. (hasil wawancara pada tanggal 6 juli 
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2011 pada pukul 12.30 wib di kantor Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi kota Semarang) 
 
Dengan demikian, para pihak dapat melanjutkan mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya seperti melalui 

Mediasi, konsiliasi dan arbitrasi maupun melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial dengan tujuan mewujudkan cita-cita hubungan industrial sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. 

4.2.2 Kegagalan Perundingan Bipartit Akibat Tidak Tercapai Kesepakatan 

antara Para Pihak 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan 

bipartit dapat dilakukan dalam tenggang waktu paling lama  30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.(Pasal 3 ayat (2) UUPPHI). 

Dalam hal telah terjadi perundingan bipartit namun tidak tercapai 

kesepakatan antara para pihak yang berselisih, Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UUPPHI yang dalam redaksi lengkapnya sebagai berikut: 

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak 
mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung 
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan 
bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan 
bipartit telah dilakukan. 
 

Dengan mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme lainnya, seperti 
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mekanisme mediasi, konsiliasi, arbitrasi maupun melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

Setiap mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, para pihak wajib mengisi 

risalah perundingan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUPPHI secara lengkap 

dinyatakan bahwa: 

Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat: 
1. Nama lengkap dan alamat para pihak; 
2. Tanggal dan tempat perundingan; 
3. Pokok masalah atau alasan perselisihan; 
4. Pendapat para pihak; 
5. Kesimpulan atau hasil perundingan;dan 
6. Tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan 

perundingan. 
 

  Pencatatan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab 

dibidang ketenagakerjaan, merupakan suatu bentuk upaya para pihak yang 

berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui 

mekanisme lainnya, seperti mediasi, konsiliasi, arbitrasi maupun melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4): UUPPHI 

“Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui 

konsiliasi atau arbitrasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian 

perselisihan kepada mediator.” 

Penyelesaian yang dilakukan melalui konsiliasi adalah penyelesaian 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau 
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perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 4 ayat (5) UUPPHI). 

Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian 

perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

(Pasal 4 ayat (6)). jika penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi 

tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang berelisih, Pasal 5 UUPPHI 

mengatur “Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi 

tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan 

kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Demikian mekanisme penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui mekanisme 

lainnya jika para pihak yang berselisih melakukan perundingan bipartit terlebih 

dahulu dalam menyelesaikan setiap perselisihannya. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

secara bipartit bersifat imperatif, yaitu mekanisme penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial lainnya (mediasi, konsiliasi, arbitrasi 

ataupun melalui pengadilan hubungan industrial) dapat dilakukan jika 

para pihak yang berselisih telah melakukan perundingan bipartit terlebih 

dahulu. 

2. Pasal 3 ayat (1) UUPPHI menimbulkan kewajiban hukum yang hanya 

bisa dipenuhi jika para pihak yang berselisih bekerja sama. Jika salah satu 

pihak menolak untuk melakukan perundingan, maka kerja sama tidak 

berlangsung sama artinya kewajiban dilanggar atau tidak dipenuhi. Hal 

inilah yang bertentangan dengan tujuan dan pelaksanaan hubungan 

industrial yang mendasarkan diri pada asas pembangunan dan asas kerja 

hubungan industrial. 

3. Kegagalan perundingan bipartit karena para pihak menolak berunding 

(Pasal 3 ayat (3) UUPPHI) bertentangan dengan tujuan hubungan 

industrial mewujudkan interaksi yang positif antara pekerja/buruh dan 

pengusaha, mendasarkan diri pada asas pembangunan dan bertentangan 
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dengan pelaksanaan hubungan industrial yang mendasarkan diri pada asas 

kerja hubungan industrial. 

4. Kegagalan perundingan bipartit karena salah satu pihak menolak 

melakukan perundingan berimplikasi Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi. 

Sedangkan kegagalan perundingan bipartit karena tidak terjadi perjanjian 

bersama dalam perundingan bipartit berimplikasi dengan didaftarkannya 

perselisihan oleh para pihak yang berselisih kepada instansi yang 

bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dilanjutkan dengan 

mekanisme penyelesaian perselisihan tahap berikutnya. 

5.2 Saran 

(1) Revisi terhadap Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2004 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UUPPHI).  

Khusus pada ketentuan kegagalan perundingan bipartit akibat salah satu 

pihak menolak melakukan perundingan. Penolakan perundingan oleh 

salah satu pihak menyebabkan Pasal 3 ayat (1) UUPPHI tidak terpenuhi 

pelaksaaannya.  

(2) UUPPHI sebaiknya memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah 

yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan untuk menghadirkan 

paksa para pihak yang telah 2 (dua) kali berturut-turut dipangil secara 

patut namun tetap tidak hadir. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kewajiban 

hukum yang diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (1) UUPPHI.  
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(3) Hendaknya instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan 

lebih gencar melakukan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial khususnya perundingan bipartit. Sehingga pada saat 

terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, 

para pihak berinisiatif menyelesaikan perselisihan melalui perundingan 

bipartit. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2004 TENTANG 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI 

PERUNDINGAN BIPARTIT 

Ditujukan kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang 

I. IDENTITAS   : 

Nama    :   

Umur     :  

Jenis kelamin   :   

Jabatan    :  

Pangkat    :  

Alamat    :   

 

II. PERTANYAAN :  

1. Bagaimana pandangan Saudara mengenai perundingan bipartit, masih 

layakkah perundingan bipartit digunakan dalam Penyelesaian Perselisihan 

hubungan industrial pada masa sekarang ini, yang (pada umumnya) lebih 

memilih memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan? 

2. Bagaimana kekuatan hukum hasil perundingan bipartit (Perjanjian Bersama) 

jika para pihak yang berselisih tidak mendaftarkan hasil perjanjian bersama 

kepada pihak pengadilan? 
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3. Apa interpretasi Saudara terhadap Pasal 3 ayat (1) UUPPHI dan Pasal 3 ayat 

(3) UUPPHI? 

4. Jika diinterpretasikan melalui interpretasi gramatikal apakah Pasal 3 ayat (1) 

dengan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI sinkron? 

5. Setujukah saudara bahwa Pasal 3 ayat (3) menyebabkan Pasal 3 ayat (1) 

tidak memiliki kekuatan hukum?  

6. Bagaimana implikasi hukum ketentuan Pasal 3 ayat (3), terhadap para pihak 

yang berselisih khususnya terhadap pihak yang bersedia melakukan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial? 

7. Setujukah Saudara jika pihak yang menolak perundingan bipartit diberi 

sanksi dengan tujuan agar ketentuan perundingan bipartit memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat bagi para pihak yang berselisih? Berikan alasan! 

8. Apakah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI telah sesuai 

(mengandung) asas-asas kerja dan asas pembangunan hubungan industrial? 

9. Apakah Pasal 3 ayat (3) mengandung Prinsip Hubungan Industrial Indonesia 

yang didasarkan pada prinsip gotongroyong serta semangat musyawarah 

untuk mufakat?  

10. Apa saran Saudara terhadap ketentuan perundingan bipartit dalam Pasal 3 

ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3)? 
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WAWANCARA 

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2004 TENTANG 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI 

PERUNDINGAN BIPARTIT 

Ditujukan kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang 

III. IDENTITAS   : 

Nama    : Yulius Eka Setiawan, S.,H.  

Umur     : 39 Tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki  

Jabatan    : Hakim 

Pangkat    : IV B  

Alamat    : Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang 

 

IV. WAWANCARA :  

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak mengenai perundingan bipartit, masih 

layakkah perundingan bipartit digunakan dalam Penyelesaian Perselisihan 

hubungan industrial pada masa sekarang ini, yang (pada umumnya) lebih 

memilih memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan? 

Hakim :  Tentu masih layak, peranan lembaga peradilan dalam hubungan industrial 

hanya sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian perselisihan di bidang 

hubungan industrial. penyelesaian perselisihan diluar pengadilan lebih 
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mendapat kan tempat di hati para pihak yang berselisih dari pada melalui 

pengadilan hubungan industrial, hal ini terbukti dari sedikitnya kasus 

yang ditangani pengadilan hubungan industrial semarang hingga pada 

saat ini.  

 

Penulis :  Bagaimana kekuatan hukum hasil perundingan bipartit (Perjanjian 

Bersama) jika para pihak yang berselisih tidak mendaftarkan hasil 

perjanjian bersama kepada pihak pengadilan? 

Hakim : Perjanjian Bersama antara para pihak yang berselisih masih sangat jarang 

didaftarkan di Pengadilan, para pihak yang berselisih akan mendaftarkan 

Perjanjian Bersama jika terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak. Jadi 

hingga saat ini masih jarang para pihak mendaftarkan hal-hal demikian ke 

Pengadilan.  

Penulis :  Apa interpretasi Saudara terhadap Pasal 3 ayat (1) UUPPHI dan Pasal 3 

ayat (3) UUPPHI? 

Hakim :  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan serangkaian 

penyelesaian perselisihan yang wajib dimulai dengan penyelesaian 

melalui perundingan bipartit yang kemudian dilanjutkan dengan 

penyelesaian perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrasi maupun 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Yang wajib adalah upayanya 

(Pasal 3 ayat (1) , jika upaya telah dilakukan seperti ketetuan Pasal 3 ayat 

(2) PERMEN No. PER.31/MEN/XII/2008, maka penyelesaian dapat 
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dilanjutkan ketahap mediasi. Pasal 3 ayat (3) UUPPHI mengatur bahwa 

gagalnya perundingan bipartit dapat terjadi karena 2 hal yaitu: karena 

salah satu pihak menolak untuk berunding dan karena perundingan tidak 

mencapai kesepakatan atau perjanjian bersama meski telah dilakukan 

perundingan. 

Penulis:  Jika diinterpretasikan melalui interpretasi gramatikal apakah Pasal 3 ayat 

(1) dengan Pasal 3 ayat (3) UUPPHI sinkron? 

Hakim :  menurut saya masih sinkron. 

Penulis:  Setujukah saudara bahwa Pasal 3 ayat (3) menyebabkan Pasal 3 ayat (1) 

tidak memiliki kekuatan hukum?  

Hakim :  Jika PPHI gagal karena salah satu pihak menolak perundingan, bukan 

berarti bahwa penyesaian perundingan tidak dapat dilanjutkan. 

berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMEN No. PER.31/MEN/XII/2008 

“Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara 

tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak 

menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan 

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.” 

Penulis:  Setujukah Saudara jika pihak yang menolak perundingan bipartit diberi 

sanksi dengan tujuan agar ketentuan perundingan bipartit memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berselisih? Berikan 

alasan! 
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Hakim :  Bagaimanpun perundingan bipartit hanya dapat terlaksana jika kedua 

belah pihak yang berselisih sama-sama berupaya melakukan perundingna 

bipartit. Sanksi tidak dapat langsung diberikan pada para pihak yang 

menolak dilakukan perundingan, sanksi sebagai jalan terakhir yang 

diberikan kepada para pihak, yaitu melalui pengadilan. Putusan 

pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang memaksa para pihak untuk 

melakukan ganti rugi atas tindakannya terhadap pihak lain. Jika menolak 

berunding merupakan hal yang bertentangan dengan asas hubungan 

industrial, maka hal tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan 

hakim untuk memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial. 
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WAWANCARA 

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2004 TENTANG 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI 

PERUNDINGAN BIPARTIT 

Ditujukan kepada : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota 

Semarang 

Identitas  

Nama    : Drs.Masruhan  

Umur     : 47 Tahun 

Jenis kelamin   : Laki - laki 

Jabatan   : Kepala Sie. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Pangkat   : III (a) Penata Tk.I 

Alamat   : Jl. Kimangunsarkono No.21 Semarang 

 

WAWANCARA:  

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak mengenai perundingan bipartit, masih 

layakkah perundingan bipartit digunakan dalam Penyelesaian Perselisihan 

hubungan industrial pada masa sekarang ini, yang (pada umumnya) lebih 

memilih memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan? 

Disnaker : Berdasarkan data dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Semarang 

sampai akhir tahun 2010, bahwa dari 231 upaya penyelesaian perselisihan 
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hubungan industrial, baik itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahan, 

maupun perselisihan karena pemutusan hubungan Industrial, dihasilkan 

119 Perjanjian Bersama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kota 

semarang, perundingan bipartit masih memegang peranan sangat penting 

dalam proses penyelesaian hubungan industrial. Perundingan bipartit 

masih layak dan masih bisa dipertahankan keberadaannya. Fakta 

dilapangan membuktikan kan bahwa walau telah sampai pada tahap 

mediasi, mediator selalu menyarankan agar para pihak yang berselisih 

tetap melakukan perundingan bipartit diluar jadwal mediasi. Pada 

hakikatnya para pihak yang berselisih adalah partner dalam hubungan 

industrial, sehingga sebaiknya para pihak dapat selalu menyelesaikan 

perselisihan diluar pengadilan. 

Penulis :  Bagaimana kekuatan hukum kesepakatan hasil perundingan bipartit? 

Disnaker :  jika para pihak mendaftarkannya ke Pengadilan hubugan Industrial, tentu 

Perundingan bipartit memiliki kekuatan hukum tetap. 

Penulis :  Bagaimana implikasi hukum ketentuan Pasal 3 ayat (3), terhadap para 

pihak yang berselisih khususnya terhadap pihak yang bersedia melakukan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial? 

Disnaker : Jika salah satu pihak menolak melakukan perundingan tidak mungkin 

pihak yang dirugikan dapat menunggu tanpa melakukan tindakan lebih 

lanjut.sehingga jika Pasal 3 ayat (2) PERMEN No. 
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PER.31/MEN/XII/2008 telah terpenuhi, maka instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dapat mengambil alih 

tindakan. Seperti melakukan pemanggilan terhadap para pihak/ instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat 

memfasilitasi para pihak untuk melakukan perundingan bipartit.  

Penulis :  Apa saran saudara terhadap proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di luar pengadilan? 

Disnaker :   Undang-undang perlu memberi kewenangan terhadap instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menghadirkan secara 

paksa pihak yagn tetap ngeyel menolak hadir dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. Karena sikap menolak dari salah satu 

pihak akan menghambat jalannya pernyelesaian perselisihan. 
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