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Pendahuluan 

Sebagai seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi advokat maka ketika ada 
sebuah permasalahan di bidang hukum harus tangkas dalam memberikan suatu pendapat 
hukum. Sebab permasalahan ternyata tidak harus berakhir di meja persidangan. Dengan 
mempertimbangkan asas subsidiaritas maka, banyak sekali upaya hukum disamping 
penyelesaian di meja hijau yang bisa dilakukan oleh pihak bersengketa untuk menyelesaikan 
masalahnya. Sedangkan hukum perburuhan sebagai salah satu kerangka hukum positif yang 
diakui keberadaannya dalam tata hukum Indonesia, turut mengakomodir penyelesaian diluar 
kompetensi pengadilam umum. Dengan dikenalnya upaya hukum arbitrasi, mediasi, litigasi, 
dan sebagainya, maka pemilihan urutan yang benar mempengaruhi ketepatan beracara untuk 
menyelesaikan masalah dengan cepat, cermat, dan tepat. Tugas ini mengangkat suatu kasus 
yang telah selesai di pengadilan, dan menganalisis, apabila kasus ini belum diperkarakan, 
maka upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan, serta upaya hukum apa yang paling tepat 
serta urutan upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus mengenai 
hukum perburuhan. 

Makalah ini akan mengandaikan apabila terjadi suatu fakta hukum yang berkutat 
pada ranah hukum perburuhan, dan fakta ini haruslah memiliki suatu permasalahan yang 
berkaitan antara hubungan buruh dengan buruh, buruh dengan majikan ataupun buruh dengan 
penguasa. Dari berbagai proses penyelesaian yang diakomodir dalam peraturan perundang-
undangan, ternyata ada kelemahan dan kelebihan masing-masing upaya penyelesaian, 
sehingga perlu dicermati lebih dalam satu per satu. Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial diusahakan melalui penyelesaian perselisihan yang terbaik, yaitu penyelesaian 
perselisihan oleh para pihak yang berselisih, sehingga dapat diperoleh hasil yang 
menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian ini dapat diselesaikan melaui Bipartit, 
Tripartit, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial. 
 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara 
kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat 
terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenal keadaan ketenagakerjaan yang 
belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama 
maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula 
disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja 
yang selama ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan 
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta 
menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini di sebabkan karena hubungan 
antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan 
para pihak untuk meningkatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak 
tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para 
pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari 
jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, 
sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat 
menyelesaiakn kasus-kasus pemutusan hubunga kerja yang tidak diterima oleh salah satu 
pihak. Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang 



diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah 
serikat pekerja/serkat buruh di satu perusahaan tidak dapat di batasi. Persaingan diantara 
serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan ini dapat mengakibatkan perselisihan di 
antara serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya terkaitan dengan masalah 
keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama.  

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara 
cepat, tepat, adil, dan murah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini 
digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan dirasa tidak dapat lagi 
mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena hak-hak pekerja/buruh 
perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan 
industrial. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar 
hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya mengatur penyelesaian 
perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perseorangan belum terakomodasi. Hal 
lainnya yang sangat mendasar adalah dengan ditetapkannya putusan P4P sebagai objek 
sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka jalan yang 
harus ditempuh baik oleh pihak pekerja/buruh maupun oleh pengusaha untuk mencari 
keadilan menjadi semakin panjang. 

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang 
berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 
Penyelesaian biparti ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa 
dicampuri oleh pihak manapun. Namun demikian Pemerintah dalam upayanya untuk 
memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja/buruh dan 
pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas 
untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.  

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh : 

1. perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan; 

2. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan 
ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, pertauran perusaahaan, 
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; 

3. pengakhiran hubungan kerja; 
4. perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 

mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. 

Penyelesaian Sengketa Buruh Melalui Komisi Nasional Hak Azasi Manusia 
                    Undang-undang Hak Azasi Manusia No.39 Tahun 1999 memberi peluang bagi 
Buruh dan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan sengketa buruh. Walaupun banyak kaum 
awam belum paham tentang tata cara penyelesaian sengketa Buruh melalui Komisi Nasional 
Hak Azasi Manusia, Undang-undang No.39 Tahun 1999 memberi peluang sengketa buruh 
dapat diselesaikan melalui Komisi Hak Azasi Manusia. Pada pasal 89 ayat 3 sub h, 
dikemukakan Komnas HAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat atas sengketa 
publik, baik terhadap perkara buruh yang sudah disidangkan maupun yang belum 
disidangkan. 
Penjelasan Undang-undang tersebut mengatakan sengketa publik yang dimaksud di dalam 



Undang-undang Hak Azasi Manusia tersebut termasuk 3 (tiga) golongan sengketa besar, 
antara lain sengketa pertanahan, sengketa ketenaga kerjaan dan sengketa lingkungan hidup. 
Sengketa ketenaga kerjaan tergolong sengketa publik dapat mengganggu ketertiban umum 
dan stabilitas Nasional, maka peluang pengaduan pelanggaran Hak-hak Buruh tersebut dapat 
disalurkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia sesuai dengan isi Pasal 90 Undang-
undang No.39 Tahun 1999 yang berbunyi pada ayat 1 “ Setiap orang atau kelompok orang 
yang memiliki alasan kuat bahwa Hak Azasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan 
dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia”. Kemudian 
dikuatkan lagi dalam Bab VIII Pasal 101 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tersebut 
Lembaga Komnas HAM dapat menampung seluruh laporan masyarakat tentang terjadinya 
pelanggaran Hak Azasi Manusia. 
 
Penyelesaian Sengketa Buruh Di Luar Pengadilan 

 
               Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-undang No.2 Tahun 

2004 memungkinkan penyelesaian sengketa buruh/Tenaga Kerja diluar pengadilan. 
 
Penyelesaian Melalui Bipartie 
 

Bipartie merupakan langkah pertama yang wajib dilaksanakan dalam penyelesaian 
PHI oleh penguasa dan pekerja atau serikat pekerja adalah dengan melakukan penyelesaian 
dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 
Undang-undang No.2 Tahun 2004 memberi jalan penyelesaian sengketa Buruh dan Tenaga 
Kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan azas kekeluargaan antara buruh 
dan majikan. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite ini memiliki jangka waktu 30 hari 
kerja sejak dimulainya perundingan, sedangkan apabila jangka waktu terlampau maka 
perundingan dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan perundingan tersebut setidak-tidaknya 
harus memuat antara lain mengenai nama lengkap, tanggal dan tempat perundingan, pokok 
masalah, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, serta tanda tangan para 
pihak. Hasil perundingan kedua belah pihak atas perjanjian tersebut acapkali disebut dengan 
perjanjian bersama yang wajib didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di wilayah 
para pihak membuat perjanjian bersama tersebut. 

 
Penyelesaian Melalui Mediasi 

 
Mediasi ialah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan 
perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, melalui 
musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral, sebagaimana tercantum 
dalam pasal 1 angka 1 UUPPHI). Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang 
bertugas melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam 
menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan. Seorang Mediator yang diangkat tersebut 
mempunyai syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2 
Tahun 2004. Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 
Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut 
dibuatkan “perjanjian bersama” yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, 
kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri setempat. 
Apablia tidak terjadi kesepakatan antara pihak bersengketa maka dapat dilakukan mediasi. 
Mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari pihak yang dapat dilakukan oleh para 
pihak, sebelum sampai ke pengadilan. Penyelesaian masalah di tahap mediasi sangat cepat 



tidak lebih dari 30 hari kerja, dan mediator wajib untuk memulai sidang mediasi selambat-
lambatnya 7 hari sejak dilimpahkan (pasal 10 dan 15 UUPHI) 

 
PENYELESAIANMEALALUIKONSILIATOR 
Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau Serikat Buruh. 
Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam pasal 19 Undang-Undang 
No.2 Tahun 2004. Dimana tugas terpenting dari Kosiliator adalah memangil para saksi atau 
para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima 
penyelesaian Konsiliator tersebut. 
Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang bersengketa dan membuat perjanjian 
bersama apabila kesepakatan telah tercapai. 
Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai oleh Konsiliator tersebut dapat didaftarkan 
didepan pengadilan Negeri setempat. Demikian juga eksekusinya dapat dijalankan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat tesebut. 
 
Penyelesaian Arbitrase 
 
Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 
berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial yang 
diatur dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di 
bidang hubungan industrial. 
Undang-undang dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase meliputi perselisihan 
kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan didalam suatu perusahaan. 
Untuk ditetapkan sebagai seorang Arbiter sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(1). Para pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter yang mereka sukai seperti yang 
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Putusan Arbiter yang menimbulkan keraguan dapat 
dimajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri setempat dengan mencantumkan 
alasan-alasan otentik yang menimbulkan keraguan tersebut. 
Putusan Pengadilan Negeri dalam Pasal 38 Undang-undang No.2 Tahun 2004, dapat 
membuat putusan mengenai alasan ingkar dan dimana tidak dapat diajukan perlawanan lagi. 
Bila tercapai perdamaian, maka menurut isi Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2004, 
seorang arbiter harus membuat Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 
dengan disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. 
Penetapan Akte Perdamaian tersebut didaftarkan dimuka pengadilan, dan dapat pula di 
exekusi oleh Pengadilan atau putusan tersebut, sebagaimana lazimnya. Putusan Kesepakatan 
Arbiter tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan kepada masing-masing pihak satu 
rangkap, serta didaftarkan didepan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan tersebut 
yang telah berkekuatan hukum tidak dapat dimajukan lagi atau sengketa yang sama tersebut 
tidak dapat dimajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial. 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas kesepakatan 
kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, dan apabila didalam Perjanjian 
Kerja Bersama tidak diatur tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara 
Arbitrase, maka para pihak dapat membuat Perjanjian pendahuluan yang berisikan 
penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase pada saat sengketa telah terjadi. 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan para pihak, tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial 
karena Putusan Arbitarse bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat 
dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung RI. 



 
Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan 
 
Dalam UU PPHI, disebutkan bahwa hakim yang bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim 
karir dan dua hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari 
organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Hakim ad hoc, sambungnya, dianggap orang 
yang mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. "Tujuannya, karena 
hokum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka,dibutuhkan orang-orang khusus 
yang mengerti permasalahan perburuhan. Masalah perburuhan kan tidak hukumansis, ada 
faktor social, ekonomi, politik, dan sebagainya," tegasnya. Berbeda dengan hakim peradilan 
umum yang merupakan murni hukum. 
 
Sebelum keluarnya Undang-undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa perburuhan 
diatur didalam Undang-undang No.22 tahun 1957 melalui peradilan P4D dan P4P. Untuk 
mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh dan Tenaga Kerja sejalan 
dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan di undangkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 
sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial disamping peradilan umum. 
Dalam Pasal 56 Undang-undang No.2 Tahun 2004 mengatakan Pengadilan Hubungan 
Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan : 
• di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 
• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan 
• di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja 
• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 
dalam satu perusahaan. 
 
Kesimpulan 
•Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kaitannya dengan hukum perburuhan 
dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni baik mengunakan penyelesaian di dalam maupun 
di luar persidangan. 
•Penyelesaian ditingkat bipartite lebih efektif dibandingkan penyelesaian permasalahan 
ditingkat perselisihan, tetapi ada dua persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak 
yaitu : mengembangkan sikap kerja sama sejajar (patnership equality) dengan menempatkan 
SP/SB sebagai bagian perusahaan dan bukan subordinasi perusahaan, serta mengembangkan 
sikap saling percaya (mutual trust). 
 
	  


