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ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Apakah penyebab timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial antara
pengusaha dengan pekerja?
2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
antara pengusaha dengan pekerja, menurut Undang-undang No. 2 tahun
2004?
Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan, maka penehtian ini
merupakan penehtian hukum sosiologis yang bersifat penjelajahan, dengan
tidak bermaksud menguji hipotesis.
Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penehtian kepustakaan (library Research)
Yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literaturliteratur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penehtian lapangan (Field Research)
Yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang di bahas.
Teknik pengumpulan data dilakukan guna menganalisis data sekunder
dan data primer untuk scianjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan
Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk merealisasikan tujuan bangsa Indonesia yang suci, seperti
yang tertulis didalam pembukaan UUD 1945.
"...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memaj ukan seluruh kesej ahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Sejak saat itu, 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini tidaklah
sedikit halangan dan rintangan yang di hadapi Bangsa Indonesia untuk
mencapai tujuannya tersebut, baik halangan dan rintangan yang secara
diam-diam datangnya yang berupa desas-desus, sabotase, maupun yang
secara terang-terangan datangnya yang berupa pemberontakan terbuka,
pengeboman, korupsi, termasuklah pula demo-demo baik dari kalangan
mahasiswa yang mengangkat masalah tentang kestabilan politik,
ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di tanah air, ada pula
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demo yang dilakukan pcgawai iicgcri yang mengangkat niasalah tentang
gaji, kesejahteraan pegavvai negeri serta guru, dan juga demo kaiyawan
atau pekerja karena adanya perselisihan didalam Hubungan Industrial
atau Hubungan

Perburuhan baik perselisihan hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan dan masih
banyak lagi yang semuanya itu dapat melemahkan persatuan dan
kesatuan bangsa serta dapat menurunkan kewibawaan Pemerintah di
mala dunia.
Dalam mengatasi segala halangan dan rintangan ini tentunya
diperlukan suatu peraturan atau hukum yang dianggap dapat
membendung segala kegiatan-kegiatan yang dapat memecahkan
persatuan dan kesatuan bangsa, disadari bahwa peraturan atau hukum
bukanlah hal yang bersifat abadi didalam masyarakat, hukum selalu
berubah-ubah

dan

berkembang sesuai dengan perubahan

dan

perkembangan masyarakat itu sendiri, dengan kata lain bahwa hukum
yang merupakan produk dari badan yang berwenang harus selalu
disesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah salu tugas hukum
adalah untuk mencapai keadilan, tercapainya keadilan adalah merupakan
suatu hal yang didambakan oleh masyarakat, untuk itu maka pengadilan
dan aparat hukum lainnya seperti polisi, hakim, jaksa dan pengacara
merupakan pihak penentu untuk mencapai keadilan yang sempurna.
Didalam kehidupan manusia selalu saja dihadapkan dengan
masalah, jarang sekali orang dapat melevvatkan waktunya tanpa
menghadapi suatu masalah baik besar maupun kecil, baik masalah
pribadi sendiri maupun masalah perselisihan dengan orang atau pihak
lain dan dalam penyelesaiannyapun sering terjadi ketidakadilan dan
merugikan salah satu pihak, adapun penulis maksudkan disini adalah
sehubungan dengan latar belakang masalah.
Dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah
tentang Hubungan Industrial, yang mana didalam penerapannya sering
terjadi perselisihan dan tidak jarang dalam penyelesaiannyapun terdapat
ketidak adilan dan merugikan salah satu pihak.
Pada masa lalu, pembahasan Hubungan Industrial kurang
mendapat perhatian, baik dari kalangan pemerintah maupun dari
kalangan pengusaha dan pekerja, namun pada 20 tahun terakhir ini.
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Hubungan Industrial menuntut perhatian yang besar, hal ini disebabkan
hubungan antara pengusaha dengan pekerja menjadi seinakm kompleks
dari masa sebelumnya.
Hubungan Industrial yang dulunya dikenal dengan sebutan
Hubungan Perburuhan, membahas masalah-masalah yang menyangkut
hubungan antara pekerja dengan pengusalia, dalam hubungan perburuhan
ini yang menonjol adalah hubungan secara Bipartit, tetapi dalam
perkembangannya, masalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja
ini juga menyangkut masalah-masalah lain, seperti: ekonomi, sosial,
politik, dan budaya.
Menyadari bahwa istilah hubungan perburuhan sudah tidak tepat
lagi, karena tidak mampu menggambarkan permasalahannya, maka
muncul istilah baru yaitu hubungan industrial (industrial relation ) .
Sri Haryani dalam bukunya menjelaskan bahwa: "Dalam hubungan
industrial muncul peranan Pemerintah yang disebut dengan Tripartit."*^*
Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwasanya Hubungan
Industrial secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu masalah man

Sri Haryani, Hubungan Industrial Hi Indonesia, UPP AMP YKPN
Yogyakarta, 2002,hal.3.
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power marketing dan masalah man power management, dari kedua
kategori ini dapat diuraikan lagi sebagai berikut;
1. Man Power Marketing
Man power marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum
membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan
dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini terjadi setelah
karyawan dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan, penentuan
syarat-syarat kerja ini dapat dilaksanakan oleh pekerja secara
individual maupun oleh wakil-wakil pekerja yang tergabung dalam
organisasi pekerja.
2. Man Power Management
Man power management membahas pelaksanaan syarat-syarat
kerja dan permasalahan serta pemecaliannya. Oleh karena itu
proses ini terjadi setelah karyawan tergabung dengan perusahaan,
pelaksanaan syarat- syarat kerja dengan berbagai permasalahan
dan pemecahannya dapat diterapkan kepada pekerja secara
individual maupun kepada keseluruhan karyawan
organisasi pekerja.

melalui
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Dalam Undang-undang No.2 pasal I ayat (1) Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan pula bahwa :
"Perselisihan Hubungan Industrial ialah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pckerja/buruh
atau serikat pekerja/scrikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan".
Perselisihan yang kerap terjadi pada Hubungan Industrial, dalam
penyelesaiannya sering terdapat ketidak adilan dan merugikan salah satu
pihak, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menyajikan
masalah ini dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul:
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TATA CARA
PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2004.
B. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:
1. Apakah penyebab timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial
antara pengusaha dengan pekerja?
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2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian I^erselisihan Hubungan
Industrial antara pengusaha dengan pekerja, menurut Undangundang No. 2 tahun 2004?
C. Ruang lingkup dan tujuan

Dalam tulisan ini yang dibalias adalah masalah Perselisihan
Hubungan Industrial yang berarti menyangkut Hukum Perburuhan dan
Ketenagakerjaan, karena aspek-aspek hukum dalam hukum perburuhan
dan ketenagakerjaan itu menyangkut banyak persoalan, maka dalam
tulisan ini hanya membatasi pembahasan dengan meninjau perselisihan
yang terjadi di dalam Hubungan Industrial dan tata cara penyelesaiannya
menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004.
Tujuannya adalah :
1. Untuk dapat mengetahui penyebab timbulnya
Hubungan Industrial antara pengusaha dengan pekerja.

Perselisihan
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D. Metodologi
Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan, maka penehtian
ini dapat digolongkan penehtian hukum sosiologis yang bersifat
penjelajahan, dengan tidak bermaksud menguji hipotesis.
Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder
dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penehtian kepustakaan (library Research)
Yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan
menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
literatur-literatur yang ada kaitaimya dengan permasalahan yang
dibahas.
2. Penehtian lapangan (Field Research)
Yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas.
Data yang diperoleh dari penehtian kepustakaan dan data yang
diperoleh dari penehtian lapangan kemudian dihimpun dan dianalisis
untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

BAB IT
TINJAUAN UMUM
A. Tentang Hubungan Industrial
1. Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan Industrial dulunya dikenal dengan sebutan
Hubungan Perburuhan (labour relation). Hubungan perburuhan ini
membahas masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara
pengusaha dengan pekerja. Dalam hubungan perburuhan ini yang
menonjol

adalah hubungan secara bipartit, tetapi dalam

perkembangannya masalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja ini juga menyangkut masalah-masalah lain, seperti:
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Menyadari bahwa istilah hubungan perburuhan ini sudali
tidak

tepat

lagi

karena

tidak

mampu

menggambarkan

permasalahannya maka munculah istilah baru yaitu Hubungan
Industrial (industrial relations). Hubungan Industrial tidak hanya
sekedar manajeman organisasi perusahaan yang dijalankan oleh
seorang manajer, yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang
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selalu dapat diatur. Namun Hubungan Industrial meiiputi
fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja yang
berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan kerja.
Pada negara maju, Hubungan Industrial mencerminkan
sejumlah pekerja, organisasi pekerja, pabrik, pemogokan,
penutupan perusahaan, maupun perundingan kolektif (perjanjian
kerja bersama). Karena itu, sulit merumuskan Hubungan Industrial
secara Universal dan dapat di terima oleh semua pihak.
Di Indonesia Hubungan Industrial merupakan hubungan
yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa
yang terdiri terdiri dari unsur pengusaha, pekerjaT)uruh yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Hubungan Industrial ini membahas seluruh aspek dan
permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berkaitan
dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam
hubungan industrial muncul peran pemerintah yang disebut dengan
Tripartit. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 102 ayat (1) UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:
"Dalam

melaksanakan

hubungan

industrial

pemerintah,
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diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja. Syarat-syarat kerja
yang akan ditentukan dalam proses tersebut biasanya meiiputi:
jam kerja, hari kerja, tempat kerja, upah dan jaminan sosial.
b. Man Power Management.
Man power management membahas pelaksanaan syarat-syarat
kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya yang
mana hal tersebut dapat diterapkan kepada pekerja secara
individual maupun kepada keseluruhan karyawan melalui
organisasi pekerja. Secara terperinci pelaksanaan syarat-syarat
kerja, permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya yang
diwakilkan kepada serikat pekerja meiiputi beberapa hal yaitu:
penarikan

tenaga

kerja,

pengembangan

tenaga

kerja,

kompensasi, integrasi dan pemeliharaan.
3. Serikat Pekerja
Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan serikat atau
asosiasi para pekerja atau buruh untuk jangka waktu yang panjang
dan berlangsung terns menerus. Tujuan dibentuknya serikat
pekerja adalah untuk mengembangkan kerjasama dan tangung
jawab antar pekerja maupun pekerja dengan pengusaha.
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Serikat pekerja berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi,

menyalurkan

mengembangkan

aspirasinya

secara

demokratis,

kctcramplian dan kcaliliannya serta ikut

memaj ukan perusahaan dan memperj uangkan kesej ahteraan
anggota beserta keluarganya.
Tujuan serikat pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu tuj uan yang bersi fat internal dan tuj uan yang bers i fat
ekslemal.
1) Tujuan Internal
Untuk mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antara
anggota serikat pekerja.
2) Tujuan Ekstemal
Untuk mengembangkan hubungan kerjasama dan tanggung
jawab terhadap pengusaha maupun lingkungannya.
Setiap organisasi serikat pekerja biasanya mempunyai
filosofi yang berbeda-beda, namun secara umum filosofi organisasi
serikat pekerja akan mencakup kebebasan individu demokrasi dan
sistem perusahaan, mereka mengkampanyekan suatu hubungan
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kerja yang ideal sesuai dengan filosofi mereka, baik kepada
anggota organisasi serikat pekerja itu sendiri maupun ke pihak
ekstemal.
4. Asosiasi Pengusaha

Pembahasan mengenai asosiasi pengusaha merupakan salah
satu bagian penting dalam Hubungan Industrial. Hal ini disebabkan
bahwa dalam Hubungan Industrial terdiri dari tiga unsur yaitu
pekerja atau serikat pekerja, pengusaha atau asosiasi pengusaha
dan Pemerintah.
Organisasi pegusaha dalam melaksanakan
Industrial

mempunyai

mengembangkan
memberikan

fungsi

Hubungan

menciptakan

kemitraan,

usaha, memperluas lapangan kerja,

kesej ahteraan

pekerj a/buruh

secara

dan

terbuka,

demokratis dan berkeadilan.
Di semua negara pasti terdapat asosiasi pengusaha hal ini
berkaitan

dengan

Lembaga

Perburuhan

Intemasiaoal

(Internasional Labour Relation) atau ILO, di dalam ILG tersebut
harus ada perwakilan dari asosiasi pengusaha yang ada di setiap
negara.
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Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 105 ayat (1) UU No
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa "Setiap Pengusaha
berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha"
Menurut Sri Haryani adapun tujuan diadakannya perwakilan
pada lembaga perburuhan intemasional dari asosiasi pengusalia di
tiap negara adalah sebagai berikut: "Dalam forum intemasional,
para pengusaha mengharapkan kepentingan-kepentingan mereka
dapat terwakili, mereka mengharapkan lahimya suatu konvensi
yang tidak memberatkan pihak pengusaha."^^^
Mengenai organisasi pengusaha ini dijelaskan lebih lanjut
oleh Iman Soepomo bahwa: "Mengenai organisasi pengusaha
dapat dikatakan bahwa dasar dan tujuannya adalah kerjasama
antara anggota-anggotanya dalam soal-saol lekhis dan ekonomis
belaka."*'*
Di Indonesia organsasi pengusaha dikenal dengan APINDO
(Asosiasi Pengusaha Indonesia) yaitu merupakan suatu wadah
kesatuan para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan
Ibid.
Iman Soepomo, Fcngantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1974,
hal. 37.
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kesejahteraan sosial dalam usaha serta melaksanakan kerjasama
yang terpadu antar pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Tujuan Apindo dapat dikelompokkan menjadi beberapa
tujuan yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesadaran para pengusaha terhadap pentingnya
pemberdayaan sumber daya manusia sebagai salah satu
kebij akan strategis dalam menciptakan kesej ahteraan sosial
ekonomi para pelaku hubungan industrial.
b. Menciptakan iklim yang kondusif secara nasional bagi upayaupaya memberdayakan sumber daya manusia.
c. Mengusahakan peningkatan produksi dan produktivitas kerja
serta usaha sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan
nasional, menuju ke kesejahteraan sosial, spritual, dan material.
d. Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan
kebijakan hubungan industrial, khususnya dibidang ketenaga
kerjaan.*^*
5. Peran Pemerintah Dalam Huhungan Industnal
Secara umum peran pemerintah dalam Hubungan Industrial
adalah mengatur hubungan antara serikat pekerja dengan
pengusaha atau asosiasi pengusaha. Dengan adanya pengaturan ini
diharapkan hubungan kerja dapat terjalin dengan harmonis dan
tercipta kebebasan bekerja dan berusaha, yang akhimya dapat
meningkakan produksi nasional.

*''Sri Haryani, Op Cit.hal. 19.
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Produksi nasional tercermin dalam Produk Domcslik Brulo
yang merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran, schingga
dengan meningkatkan Produksi Domestik Bruto maka dapat
dikatakan kemakmuran negara meningkat. Dengan kata lain peran
pemerintah dalam Hubungan Indusrtrial dapat meningkatkan
kemakmuran Bangsa Indonesia.
Dalam mengupayakan Hubungan Industrial yang harmonis
pemerintah telah mcngundangkan perundang-undangan

dan

memberlakukan peraturan-peraturan dengan maksud agar segala
bidang kehidupan yang berhubungan dengan masalah Hubungan
Industrial dapat dilakukan secara tertib tanpa adanya unsur
penekanan dan pemaksaan hak dari pihak manapun.
Berkaitan dengan peran pemerintah di atas, selanjutnya
pemerintah melakukan pengawasan-pengawasan baik terhadap
serikat pekerja maupun pengusahanya.
Zainal Asikin dalam bukunya menyimpulkan bahwa:
"Faedah yang dapat ditarik dari pengawasan ini maka
pengusaha menj adi tunduk dan taat untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan (terutama peraturan yang
bersangkutan dengan keamanan kerja dan keselamatan kerja),
sehingga tercapainya produktivitas yang tinggi untuk mencapai
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masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945 dan Pancasila"/*'^
B. Tentang Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam kehidupan manusia, dimana masing-masing indvidu
maupun kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda maka
dengan demikian perselisihan tidak dapat dihindari. Begitu juga didalam
suatu hubungan kerja, antara pihak satu dengan pihak yang lain potensial
timbul perselisihan atau bahkan tidak dapat dihindari, maka bagi pihakpihak yang terlibat dalam hubungan kerja perlu memahami hal-hal yang
berhubungan dengan Perselisihan Hubungan Industrial dan Prosedur
Penyelesaiannya.
Dalam Hubungan Industrial timbulnya perselisihan antara
pengusaha dengan para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya
perasaan-perasaan kurang puas terhadap apa yang sudah diperoleh baik
dari kalangan pengusaha maupun dari kalangan para buruh.
Dalam Undang-undang No.2 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa:
Zaenal Asikin, et al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo
Persada, Semarang, 1993, hal. 50.
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"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat
yang megakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pckerja^uruJl atau serikat pekerja/scrikat buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".
1. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5 UU
No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dijelaskan bahwa: "Perselisihan Hubungan Industrial
dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan".
Adapun penjelasan dari jenis-jenis Perselisihan Hubungan
Industrial seperti yang tersebut di atas yaitu:
a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak
dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksaan atau
penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
(Pasal 1 angka 2)
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b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pembuatan atau syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau
perjanjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3).
c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan
yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu
pihak (Pasal 1 angka 4).
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat
pekerja /serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena
tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja (Pasal 1 angka
5).
Materi Perselisihan Hubungan industrial
Materi yang dapat dipandang sebagai materi perselisihan
adalah mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan keadaan
perburuhan pada umumnya dalam suatu perusahaan. Dengan
demikian tidak semua perselisihan yang terjadi antara pekeija
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dengan pcngnsaha dapat disebut dengan perselisihan hubungan
industrial. Misalnya: "antara pengusaha dengan pekerja terjadi
perselisihan telapi perselisihan yang terjadi adalah perselisihan
masalah pribadi hal ini tidak dapat dikatakan atau tidak terkategori
dalam pengertian perselisihan hubungan industrial"/*'*
Adapun penjelasan dari materi Perselisihan Hubungan
industrial tersebut adalah :
a. Hubungan Kerja
Menurut Iman Soepomo arti kata hubungan kerj a yaitu:
"Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh
dengan seorang majikan."*^
Hubungan kerja akan menyangkut segala hal yang berhubungan
dengan pengusaha dengan pekerjanya, dalam hubungan kerja
ini ada unsur subordinat dimana pihak pengusaha akan
mengatur pihak pekerja, maka dalam hubungan ini akan
muncul

kekuasaan,

wewenang,

tanggung j awab

dan

pertanggungjawaban. Dari penjelasan diatas, berarti masalah

hall.

Sri Haryani, Op Cit.. hal. 188.
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Op Cit.
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perselisihan Hubungan Induslriai dapat terjadi karena masalah
pembagian kekuasaan, pelimpahan wewenang, taggung jawab,
dan pertanggungjawaban.
b. Syarat-syarat Kerja
Syarat-syarat kerja juga dapat menjadi salah satu materi atau
masalah yang dapat menyebabkan timbulnya Perselisihan
Hubungan Industrial. Syarat-syarat kerja itu antara lain; jam
kerja, hari kerja, tempat kerja, upah, dan jaminan sosial.
c. Keadaan Perburuhan
Keadaan perburuhan antara daerah satu dengan daerah lain atau
antara negara satu dengan negara lain dapat berbeda dan dapat
pula sama, contolinya;
"Pada tahun 2001 Upah Minimum Propinsi (UMP) telah
ditetapkan oleh masing-masing propinsi namun dengan adanya
ketentuan baru bahwa UMP harus sebesar Kebutuhan Hidup
Minimal (KHM), maka dengan demikian UMP yang masih
dibawah KHM menjadi salah satu materi perselisihan
perburuhan".*^*
3. Sifat-sifat Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan sifatnya, perselisihan hubungan industrial
dibedakan menjadi dua, yaitu perselisihan perorangan dan
Sri Haryani. Op Cit, hal. 189.
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perselisihan kolektif. Dari kedua perselisihan tersebut dapat
dijelaskan lebih lanjut yaitu :
1) Perselisihan Perorangan
Perselisihan Perorangan merupakan perselisihan antara pekerja
sebagai individu dengan pengusahanya. Mengenai masalali atau
materi yang dipertentangkan dapat merupakan hubungan kerja,
syarat-syarat kerja,

maupun keadaan perburuhan

pada

umumnya. Akibat dari perselisihan ini hanya dalam skala kecil,
dan tidak mengganggu operasi perusahaan.
2) Perselisihan Kolektif
Perselisihan kolektif adalah perselisihan antara serikat pekerja
dengan pengusaha atau serikat pengusaha, perselisihan kolektif
ini seringkali menyebabkan pemogokan dan penutupan
perusahaan.
Pada akhimya tujuan Hubungan Industrial adalah untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan
pengusaha, tujuan ini saling berkaitan antara yang satu dengan
yang lainnya, yang berarti bahwa pengurangan terhadap yang satu
akan mempengaruhi yang lain. Tingkat produkivitas sangat
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ditentukan oleh tingkat keefektipan pekerja. produktivitas yang
tinggi

hanya

dimungkinkan

jika

perusahaan

memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.

tersebut
Peningkatan

kesejahteraan pekerja hanya layak jika produktivitas perusaliaan
meningkat.
Untuk mencapai produktitltas yang diinginkan, semua pihak
yang terlibat dalam proses produksi terutama pengusaha, perlu
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pekerja.

BAB III
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TATA CARA
PENYELESAIANYA MENURUT UU No. 2 TAHUN 2004
A. Penyebab Timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial Antara
Pengusaha dengan Pekerja

Berdasarkan literatur dan hasil obesrvasi di lapangan dan hasil wawancara
dari berbagai pihak yang berkompeten di perolehlah faktor-faktor penyebabnya
antara lain yakni
1. Berdasarkan literatur ada beberapa jenis perselisihan yaitu:
a. Perselisihan Data
Perselisihan data terjadi karena kurangnya informasi/kesalahan
informasi dan perbedaan pandangan antara pengusaha dengan
pekrerja, dari kedua penyebab terjadinya perselisihan tersebut diatas
dapat dijelaskan lebih lamjut yaitu sebagai berikut:
- Kesalahan Informgsi terjadi karena kurangnya sosialisasi
mengenai data yang ada dari perusahaan kepada para pekerja,
begitu juga mengenai hak dan kewajiban para pihak yang belum
dijalankan secara seimbang.
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- Perbedaan pandangan yaitu motif pengusaha yang tidak pemah
sama dengan motif pekerja, sepcrli keinginan perusahaan
menuntut pekerja secara optimal seperti yang telah dtetapkan
oleh perusahaan namun belum mampu memberikan kompensasi
terhadap optimalisasi kerja, pada sisi lain pekerja menginginkan
pendapatan atau gaji yang besar tetapi tidak mengindahkan
disiplin kerja/masih saja bermalas-malasan.
b. Perselisihan kepentingan
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 perselisihan kepentingan adalah
perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pada dasarnya kepentingan
antara pegusaha dengan peerja tidak pemah sama, misalnya: seorang
pekerja berkepentingan mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan
bagi pihak perusahaan orientasinya pada keuntungan, sehingga setiap
pengeluaran hams ditekan seminim-minimnya.
c. Perselisihan Hubungan
Perselisihan hubungan terjadi karena diantara pengusaha dan pekerja
terdapat dinding pemisah yang membedakan status antara pengusaha
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dengan pekerja sehingga sulit untuk terjaiinnya hubungan yang
hannonis.
d. Perselisihan Struktur
Terjadinya perselisihan struktur karena tidak tepatnya penempatan
pekerja dalam satu perusahaan, misalnya pekerja yang tidak
mempunyai keahiian pada bidangnya dengan alasan tertentu atau
pekerj a tersebut mempunyai kedekatan atau hubungan keluarga
dengan pimpinan suatu perusahaan maka ia ditempatkan pada
kedudukan yang tidak sesuai dengan keahliannya padahal masih
banyak para pekerja lain di perusahaan tersebut yang mempunyai
keahiian yang sesuai pada bidang tersebut. Perselisihan ini biasanya
hanya terjadi antara para pekerja saja.
e. Perselisihan Nilai
Perselisihan ini terjadi karena perbedaan kriteria evaluasi pendapat
para pelaku, adanya perbedaan pandangan hidup, idiologi, agama,
adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain,
misalnya tidak adanya peraturan yang mengatur tentang istirahat
untuk sholat.
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2. Berdasarkan Riset
Menurut Kepala Administrasi dan Finance PT Astra Intemasional Tbk
HONDA Cabang Palembang menjelaskan bahwa:
"Perselisihan Hubungan Industrial dapat terjadi karena para pekerja tidak
dapat menerima peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemsahaan
dan juga para pekerja mengalami hal-hal tersebut di bawah ini:
a. Dalam masa percobaan.
b. Mengundurkan diri.
c. Berakhimya hubungan kerja waktu tertentu.
d. Sakit berkepanjangan.
e. Tidak mampu bekerja.
f. Meninggal dunia.
g- Pensiun.
h. Pelanggaran tata tertib kerja.
i. Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajb.
J- Rasionalisasi.
k. Tidak cakap bekerja".*^ ^*
Beberapa hal tersebut diatas telah diatur di dalam peraturan perusahaan
PT Astra Intemasional Tbk 2004-2005 yang mengacu pada UU yang berlaku.
B. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut
UU No. 2 Tahun 2004
1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan

Hasil Wawancara Dengan Bapak Stefanus Budi, Kepala Administrasi dan
Finance PT Astra Internasional Tbk HONDA Cabang Palerabang Tanggal 20
Desember 2004.
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Perselisihan

Hubungan

Industrial

wajib

diupayakan

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara
musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 3 ayat 1), penyelesaian
secara bipartit tersebut harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan, apabila dalam jangka
waktu yang telah ditentukan salah satu pihak menolak untuk berunding
atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan
maka perundingan bipartit dianggap gagal.
Apabila perundingan secara bipartit tersebut gagal maka imtuk
selanjutnya dilakukan perundingan secara tripartit yaitu melibatkan
campur tangan pemenntah.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Zainal Asikin bahwa:
"Lembaga Kerjasama Tripartit adalah suatu lembaga konsultasi
antara wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan
masalah-masalah bersama dalam bidang ketenagakerjaan, Lembaga
kerjasama tripartit ini didirikan baik di tingkat Nasional, Propinsi,
Kabupaten dan Kotamadya"/'^^
Agar lembaga kerjasama tripartit dalam hal ini dapat langsung
terlibat maka salah satu atau kedua belah pihak maencatatkan
perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang
ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaZaenal Asikin et al. Op Cit. hal. 203.
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upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan,
apabila bukti-bukti tersebut diatas tidak dilampirkan maka instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan mengembahkan berkas
untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati
memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
Konsiliasi yaitu penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang
ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral yang
ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib
memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih (Pasal 1
angka 13).
Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan diluar
pengadilan hubungan industnal melalui kesepakatan tertulis dari para
pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan
kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final
(pasal 1 angka ! 5).
Apabila para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian
konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi
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yang bertanggung jawab dibidang keienagakcrjaan melimpahkan
penyelesaian perselisihan melalui mediator. Mediator adalah pegawai
instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
yang mememenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh
menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban
memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk
menyelesaikan perselisihan (Pasal 1 angka 12).
Apabila dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi
tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industnal merupakan pengadilan khusus
yang berada pada lingkungan peradilan umum (Pasal 55). Kewenangan
mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial
adalah bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus:
a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.
b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan
kerja.

d. Di tingkal pcrtama dan icrakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/scrikat buruh dalam satu perusahaan. (Pasal 56).
Di dalam Penyelesaian Perschshan Hubungan Industrial yang
mengacu pada UU No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial bahw'asanya ada beberapa langkah yang harus di
tempuh yaitu sebagai berikut."
I) Pengajuan Gugatan
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan umum dilakukan dengan
pengajuan gugatan oleh salah satu pihak. Gugatan perselisihan
hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meiiputi
tempat pekerja atau buruh bekerja (Pasal 81).
Ketentuan mengenai persyaratan isi gugatan harus memuat
hal-hal sebagai berikut :
a. Identitas para pihak, yaitu cirri-ciri dari penggugat dan tergugat,
meiiputi nama, jenis kelamin, alamat, dan Iain-Iain yang
dianggap perlu, dapat dicantumkan pada bagian ini.
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b. Dalil-dalil konkrel tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan atau yang di kenal
dengan istilah fundamentum petandi.
c. Tuntutan atau petitum.
Setelah gugatan selesai di buat, selanjutnya penggugat atau
kuasanya menandatangani gugatan tersebut dan mendaftarkan
gugatan itu ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan
negeri dalam wilayah hukum tempat dimana pekerja alau buruh itu
bekerja.
Gugatan perselisihan hubungan industnal harus melampirkan
risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsialiasi. Jika tidak,
hakim wajib mengembahkan gugatan pada penggugat (Pasal 83) dari
ketentuan ini jelas bahwa para pihak yang berselisih harus
menyelesaikan perselisihannya terlebih dahulu melalui mediasi atau
kosiliasi, tidak boleh langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan merupakan upaya terakhir setelah upaya damai melalui
bipartit, mediasi, konsiliasi yang telah ditempuh.
Setelah menerima pengajuan gugatan, ketua Pengadilan
Negeri dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja harus
sudah menetapkan Majelis Hakim, yang terdiri atas satu orang
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Hakim sebagai Ketua Majelis dan dua orang Hakim Ad-Hoc sebagai
anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim
Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Indusrial
dan

Hakim

Ad-Hoc

pada

Mahmakamah

Agung

yang

pengangkatannya atas usul serikat pekerja atau serikat buruh dan
organisasi pengusaha (Pasal 1 angka 18). Hakim Ad-Hoc tersebut
terdiri atas seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan
oleh serikat pekerja dan seorang Hakim Ad-Hoc yang
pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha.
2) Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Pemeriksaan dengan acara biasa ini di atur didalam Pasal 89
sampai dengan Pasal 97 UU No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian
perselisihan hubungan indusrial. Diantaranya dapat penulis tuliskan
sebagai berikut:
a. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
penetapan majelis hakim, maka ketua majelis hakim sudah
melakukan sidang pertama (Pasal 89 ayat 1). Pemanggilan untuk
dalang ke persidangan dilakukan secara sah apabila disampaikan
dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat
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tinggalnya atau apabila lempat linggalnya tidak di kelahui
disampaikan di tempat kediaman terakhir (Pasal 89 ayat 2).
b. Majelis 1 lakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir
di persidangan guna di minta dan di dengar keterangannya (Pasal
90 ayat 1). Setiap orang yang di panggil untuk menjadi saksi atau
saksi ahli berkewajiban untuk memenuhi panggilan dan
memberikan kesaksiannya di bawah sumpah (Pasal 90 ayat 2).
Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta
(Pasal 91 ayat 3).
c. Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat
menghadiri

sidang

tapa

alasan

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari
sidang berikutnya (Pasal 93 ayat 1). Hari sidang berikutnya
sebagaimana di maksud di atas di tetapkan selama waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
penundaan (Pasal 93 ayat 2).
d Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah di
panggil secara patut tidak dapat menghadap pengadilan pada hari
sidang penundaan terakhir, maka gugatan di angagap gugur.
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namun penggugat berhak mengajukan gugalannya sekali lagi
(Pasal 94 ayat I).
e. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak
pengusaha tcrbukti tidak melaksanakan keawajibannya, maka
Hakim Ketua sidang harus segara menjatuhkan putusan sela
berupa perintah kepada pegusaha untuk membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja atau buruh yang
bersangkutan (Pasal 96 ayat 1).
f. Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan
kewajiban yang harus dilakukan atau hak yang harus diterima
oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian
perselisihan hubungan industrial (Pasal 97).
3) Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Pemeriksaan dengan acara cepat ini diatur dalam Pasal 98 dan
Pasal 99 UU No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Diantaranya dapat penulis tuliskan sebagai
berikut:
a. Apabila terdapat kepentingan para pihak atau salah satu pihak
yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasanalasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak
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dan/alau saah salu pihak dapal memohon kepada Pengadilan
Hubungan Industrial supaya pemeriksaan scngkcla dipcrccpat
(Pasal 98 ayat I ). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) ban kerja setelah
diterimanya

permohonan,

Ketua

Pengadilan

Negeri

mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak
dikabulkannya permohonan tersebut (Pasal 98 ayat 2).
b. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikcluarkannya setelah
dikcluarkannya penetapan harus sudah mencntukan majelis
Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur
pemeriksaan (Pasal 99 ayat 1). Tenggang waktu untuk jawaban
dan pembuktian kedua belah pihak. masing-masing ditentukan
tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 99 ayat 2).
4) Pembuktian
Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam
persidangan untuk mengetahui hal-hal yang dikemukakanoleh para
pihak dalam persidangan. Kebenaran dari sesuatu ini hanya dapat di
peroleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang
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adil, hakim harus mengenai perisliwa yang lelah dibuklikan
kebenarannya.
Menurut ketentuan hukum acara perdata, hakim terikal oleh
alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil
putusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undangundang. Adapun alat-alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:
a. Alat bukti tertulis, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda
bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai
pembuktian.
b. Kesaksian, yaitu kepastian yang diberikan kepada hakim di
persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan
memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang
bukan salah satu pihak yang berperkara di dalam persidangan.
c. Pengakuan, yaitu merupakan keterangan sepihak, baik tertulis
maupun lisan, yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak
dalam perkara di persidangan, pengakuan merupakan alat bukti
yang menenlukan dan lidak memerlukan pembuktian lawan.
d. Sumpah, yaitu merupakan suatu pemyataan khidmat yang
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau
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keterangan dengan mengingat akan sifal Maha Kuasa Tuhan, dan
percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau Janji yang
tidak bcnar akan mendapat hukuman-Nya. Dengan demikian,
sumpah merupakan perbuatan yang bersifat religius yang
digunakan untuk kepentingan peradilan.
e. Keterangan ahli, yaitu keterangan dari seorang yang ahli atau
yang lazim disebut dengan istilah saksi ahli dalam pembuktian,
berbeda dengan saksi yang memberikan keterangan yang di
alaminya sendiri, seorang ahli memberi pendapat tentang suatu
peristiwa yang disengketakan sesuai dengan namanya kesaksian
seorang ahli karena kehliannya, sedangkan keterangan seorang
saksi tidak karena keahliannya, keterangan saksi ahli adalah
keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk
membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah
pengetahuan hakim.
5) Putusan
Dalam Pasal 100 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebulkan bahwa;
"dalam mengambil putusan Majelis Hakim mempertimbangkan
hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan".
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Ketentuan mengenai persyaratan isi putusan Pengadilan
Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undag-undang
No.2 tahun 2004 sebagai berikut:
a. Kepala
putusan
berbunyi
"DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat
kedudukan pihak yang berselisih.
c. Ringkasan pennohonan atau penggugat dan jawaban tennohon
atau tergugat yang jelas.
d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan tata yang diajukan, hal
yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa.
e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
f. Amar putusan tentang sengketa.
g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang
memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir dan
tidak hadirnya para pihak.
Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas. dapat
menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial
(Pasal 102 ayat 2).
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan
putusan akhir dan bersifat tetap (Pasal 109). Sedangkan putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai
perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja
mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak diajukan
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permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
Pemeriksaan I'lngkat Kasasi
Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan
permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui
Sub-Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan
Negeri setempat (Pasal 111).
Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan
hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 114). Penyelesaian pada tingkat kasasi dilakukan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan permohon kasasi (Pasal 115).
Peraturan mengenai tata cara kasasi ini diatur dalam Undangundang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam
undang-undang ini disebutkan kasasi dapat diajukan oleh para
pihak yang berkepentingan atau dapat diwakilkan kepada seseorang
yang diberi kuasa secara khusus (Pasal 44).
Pemeriksaan di tingkat kasasi tidak lagi memeriksa tentang
duduk perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga
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lerbukti atau tidaknya suatu peristiwa tidak akan diperiksa.
Penilaian tentang pembukrian tidak akan di pertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkal kasasi. Mahkamah Agung terikat pada
peristiwa yang telah diputuskan dalam persidangan tingkat terakhir.
7) Sanksi
Untuk menjamin ditaatinya Undang-undang No.2 Tahun
2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah
ditetapkan sanksi adminisratif dan sanksi pidana. Sanksi
administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya dengan
memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi
dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dihentikan. Sanksi
administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui
prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan
oleh hakim melalui prosedur peradilan.
Sasaran dan jenis sanksi administrasi diatur dalam Pasal 116
sampai dengan Pasal 121 Undang-undang No.2 Tahun 2004 yaitu
sebagai berikut:
Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 15 dapal dikenakan sanksi administratif berupa
hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi Pcgawai Negeri Sipil, Panitera Muda yang tidak
menerbitkan salinan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 dan panitera yang tidak menginm salinan
kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsiliator yang tidak menyampaikan anjuran tertulis dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari atau tidak
membantu para pihak membuat perjanjian bersama dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dapat dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan sementara sebagai konsiliator.
Sanksi tersebut baru dapat dijatuhkan setelah yang bersangkutan
menyelesaikan perselisihan yang sedang ditandatangani. Sanksi
administratif pencabutan sementara sebagai konsiliator diberikan
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
Konsiliator yang tidak menyampaikan anjuran tertulis dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari atau tidak
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membanlLi para pihak membuat perjaniian bersama dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (liga hari kerja dapat dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Konsiliator yang telah
mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dapat dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai
konsilator. Sanksi tersebut baru dapat di jatuhkan setelah yang
bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang sedang di tangani.
Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai konsiliator
diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
Konsiliator dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan tetap sebagai konsiliator dalam hal;
a. Konsiliator telah di jatuhi sanksi administratif berupa pencabutan
sementara sebagai konsiliator sebanyak tiga kali.
b. Tcrbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
c. Menyalahgunakan jabatan, dan/atau.
d. Membocorkan keterangan yang diminta.
Arbiter yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja dan dalam jangka waktu perpanjangan atau tidak
membuat berita acara kegiatan pemeriksaan dapat dikenakan sanksi
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adminislratif berupa teguran tertulis. Arbiter yang telah mendapat
teguran tertulis 3 (tiga) kali dapat dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan sebagai arbiter. Sanksi tersebut baru dapat di
jatuhkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang
sedang ditanganinya. Sanksi administratif pencabutan sementara
sebagai Arbiter diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.
Arbiter dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan tetap sebagai arbiter dalam hal:
a. Arbiter paling sedikit telah 3 (tiga) kali mengambil keputusan
arbitrase

perselisihan

hubungan

industrial

melampaui

kekuasaannya, bertentangan dengan peraturan perundanganundangan

dan Mahkamah

Agung telah

mengabulkan

permohonan peninjauan kembali atas putusan-putusan arbiter
tersebut.
b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
c. Menyalahgunakan jabatan.
d. Arbiter telah di jatuhi sanksi administratif berupa pencabutan
sementara sebagai arbiter sebanyak 3 (tiga) kali.
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Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 122 Undangundang No.2 Tahun 2004, yaitu:
"Barang siapa yang meianggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1, Pasal 22 ayat 1 dan ayat 3,
Pasal 47 ayat 1 dan ayat 3. Pasal 90 ayat 2, Pasal 91 ayat 1 dan 3,
dikenakan sanksi pidana singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,(sepuluh puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)".
Isi dari pasal yang dikenakan sanksi pidana tersebut adalah :
a. Pasal 12 ayat I, mengenai kewajiban, barang siapa yang diminta
keterangannya oleh mediator untuk penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, wajib memberikan keterangan termasuk
membukakan buku dan surat-surat yang diperlukan,
b. Pasal 22 ayat 1, yaitu barang siapa yang diminta keterangannya
oleh konsiliator untuk penylcsaian perelisihan hubungan industrial,
wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan
surat-surat yang diperlukan. Sedangkan ayat 3 mengenai kewajiban
konsiliator untuk merahasiakan semua keterangan yang diminta.
c. Pasal 47 ayat 1 yaitu barang siapa yang diminta keterangannya oleh
arbiter atau majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, wajib memberikan keterangan
termasuk membukakan buku dan surat-surat yang diperlukan.
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Sedangkan ayat 3, mengenai kewajiban arbiter untuk merahasiakan
semua keterangan yang diminta.
d. Pasal 90 ayat 2, mengenai kewajiban setiap orang yang di panggil
untuk menjadi saksi atau saksi ahli untuk memenuhi panggilan dan
memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.
e. Pasal 91 ayat 1, barang siapa diminta keterangannya oleh Majelis
Hakim arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk
membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
Sedangkan ayat 3, mengenai kewajban Hakim untuk merahasiakan
semua keterangan yang diminta.

BAB IV
PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan
saran-saran sebagai berikut
A. Kesimpulan:
1. Timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja bermula dari
hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak terpenuhi, adapun hakhak pekerja yaitu mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan upah
minimum regional, jaminan kesehatan, tunjangan hari rayq dan hari
besar lainnya, jaminan keselamatan kerja, santunan kecelakaan, waktu
kerja, kesejahteraan dan lain sebagainya yang mana hak-hak para
pekerja tersebut merupakan kewajiban pengusaha untuk memenuhinya.
Sedangkan kewajiban pekerja yaitu mematuhi tata tertib kerja dan
aturan kedisiplinan yang ada pada peraturan perusahaan seperti masuk
kerja sesuai dengan jam kerja yang telali diatur didalam peraturan
perusahaan, meninggkatkan semangat kerja, memenuhi target yang
telah di tetapkan oleh perusahaan, pemberitahuan ketidakhadiran,
menjaga dan memelihara nama baik perusahaan baik didalam
lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan dan Iain
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sebagainya yang mana kewajiban-kewajiban para pekerja tersebut
merupakan hak-hak para pengusaha untuk di pcnuhi.
2. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan
dengan cara penyelesaian diluar pengadilan atau nonlitigasi, yaitu
dengan cara musyawarah mulai dari tingkat bipartit, mediasi, konsiliasi,
dan arbitrase. Apabila penyelesaian diluar pengadilan tersebut tidak
mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat menempuh jalur
penyelesaian dengan cara litigasi atau persidangan dengan mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Hubungan.
Saran-saran
I. Agar di dalam Hubungan Industrial tidak terjadi suatu perselisihan
maka, diharapkan semua pihak yang terkait di dalam Hubungan
Industrial agar dapat menjalankan setiap tugasnya sesuai dengan
pangkat dan jabatan masing-masing, serta dapat membedakan antara
hak dan kewajiban dan juga sebaiknya perusahaan sering mengadakan
pertemuan atau rapat-rapat terbuka agar apabila diantaranya baik dari
pihak penguhasa maupun para pekerja ada hal-hal yang tidak berkenan
atau perasaan-perasaan kurang puas mereka dapat menyalurkan aspirasi
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dan keluh kesah mereka, sebaiknya pertemuan alau rapal-rapal lerbuka
tersebut dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Apabila di dalam Hubungan Industrial terdapat perselisihan di antara
pihak-pihak yang terkait, sebaiknya penyelesaian perselisihan tersebut
menempuh cara-cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
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