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ABSTRAK
Judul Penelitian: “Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial”.
Rumusan Pokok Permasalahan: (1) Bagaimana upaya pemerintah untuk
mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan industrial ? (2)
Bagaimana pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial ? (3) Hal-hal apa sajah yang menjadi kendala untuk terwujudnya
keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ?
Kata Kunci: penyelesaian perselisihan, hubungan industrial, kebenaran dan
keadilan.
Metode Penelitian: Digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan
tehnik analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif
terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan industrial dan
aturan-aturan hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, dihadapkan pada realitas proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di lembaga-lembaga yang berwenang.
Kesimpulan: Berupa jawaban terhadap pokok permasalahan adalah: (1)
Upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan
hubungan industrial belum mencapai hasil yang optimal sesuai yang
diharapkan karena: (a) Dari segi aturan hukum, baik itu hukum materil juga
hukum formal telah ada, namun demikian masih mengandung kelemahan.
Karenanya pihak yang kuat dalam hal ini pihak pengusaha masih dapat
melakukan terobosan-terobosan untuk memanpaatkan aturan hukum untuk
kepentingan sepihak. Kita ambil contoh, perihal Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa
pekerjaan yang dapat dijadikan dalam perjanjian “outsourcing” adalah
pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
pokok atau proses produksi dari suatu perusahaan, kecuali untuk kegiatan
jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksi. Tapi nyatanya banyak perusahaan yang menyimpang dari
aturan ini. Banyak pekerja yang mengerjakan proses produksi justeru
diletakan pada “outsourcing”, yang tentunya sekedar untuk melepas
tanggungjawab ketenagakerjaan kepada perusahaan lain; (b) Dalam hal
kelembagaan, nyatanya lembaga penyelesaian sengketa hubungan industrial
belum sesuai dengan harapan masyarakat industrial khususnya pekerja/

buruh, karena cenderung mengutamakan PHI sebagai lembaga litigasi dan
kurang memberi peluang pada lembaga non litigasi sebagai lembaga
penyelesaian alternative. Sehingga penerapan asas musyawarah dalam
mencari penyelesaian sengketa menjadi menyempit. (2) Pengaturan
mekanisme penyelesaian hubungan industrial, dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial kenyataannya masih ada kelemahan-kelemahannya
yaitu: (a) Terlalu formal, sehingga pekerja/ buruh cenderung merasa berat
untuk berperkara; (b) Memakan waktu, dan biaya tidak sedikit sehingga
cenderung merepotkan pekerja/ atau buruh; (c) Dengan mekanisme hukum
acara perdata murni berarti menghadapkan pekerja/ buruh pada sistim
penyelesaian konflik yang cenderung mahal dan perlu keahlian serta
keterampilan khusus, sementara kondisi pekerja/ buruh umumnya dalam
kondisi lemah; (3) Hal-hal yang menjadi kendala untuk terwujudnya
keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah: (a)
Adanya ketidakkonsistenan antara kaidah atau norma hukum dengan nilainilai Pancasila, karena secara kemanusiaan pekerja/ buruh yang harus
mendapat perlindungan justeru dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam
proses berperkara; (b) Adanya ketidak konsistenan antara kaidah atau
norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Antaranya masalah
waktu, menjadi lebih panjang dari waktu yang telah ditentukan undangundang, dan tidak adanya sanksi tegas bagi yang telah melakukan
pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan undang-undang; (c) Ketidak
siapan para pihak untuk menerapkan idealisme hubungan industrial, yang
menjurus pada pengutamaan kepentingan masing-masing pihak. Landasan
filosofis tidak lagi untuk bermusyawarah mencari penyelesaian perkara.
Tapi berlandaskan filosofis dengan tujuan untuk memenangkan perkara; (d)
Dengan proses penyelesaian perkara seperti diatur oleh Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hukungan
Industrial, peran organisasi pekerja/ buruh sebagai unsur kekuatan kolektif
dalam penyelesaian hubungan industrial bergeser digantikan oleh
perjuangan individual masing-masing pekerja/ buruh, sehingga pekerja/
buruh cenderung pragmatis untuk menerima tawaran perusahaan walaupun
merugikannya.
Rekomendasi: (1) Untuk perlindungan pekerja/ buruh perlu diupayakan
agar aturan hukum tentang hubungan kerja diterapkan secara konsisten,
diantaranya tidak menggunakan perjanjian kontrak berkelanjutan dan

“outsourcing” sekedar untuk menghindari tanggungjawab pengusaha/
majikan untuk pemenuhan hak-hak pekerja/ buruh yang sangat merugikan
pihak pekerja/ buruh. Walaupun budaya liberalisasi ekonomi demikian kuat
mempengaruhi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, tapi hendaknya nilainilai Pancasila dan asas-asas Hubungan Industrial jangan sampai
ditinggalkan; (2) Untik perihal lembaga yang tepat untuk penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, bila dilandasi pola pemikiran filosofis
adalah untuk musyawarah mencari penyelesaian sengketa maka lembaga
yang tepat adalah lembaga non litigasi, tanpa harus digiring ke PHI. Tapi
bila dilandasi pola pemikiran filosofis adalah untuk memenangkan perkara
maka lembaga yang tepat untuk bertarung adalah memang di lembaga
litigasi yaitu digiring ke PHI; (3) Perlu ada pembatasan kreteria perkara
yang diproses di PHI, sehingga hanya perkara-perkara tertentu saja masuk
ke PHI; (4) Untuk sekedar persingkatan waktu, bila tetap berorientasi pada
filosofis untuk memenangkan perkara, dan nyatanya non litigasi tidak
berfungsi sebagai lembaga alternatif ada baiknya sekalian untuk tidak
buang-buang waktu langsung saja ke PHI, sehingga menghemat waktu
selama 60 hari, yang berarti hanya membutuhkan waktu 80 hari untuk
sampai telah Putusan Mahkamah Agung; (5) Untuk berfungsinya PHI
(Pengadilan Hubungan Industrial) perlu peningkatan kwalitas sumber daya
para pelaksana hokum dalam proses perselisihan terutama para hakim Adhok di PHI.

Industrial), karena cenderung mahal dan perlu keahlian serta keterampilan

KATA PENGANTAR

khusus; (3) Masih banyak kendala untuk terwujudnya keadilan dalam
Tim kegiatan penelitian hukum tentang “Penyelesaian Perselisihan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk berfungsinya hukum

Hubungan Industrial” ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,

dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: PHN. 1 – 01. LT.01.05 Tahun 2010

hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah lebih serius dalam

tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum, Badan pembinaan Hukum

mengatasi segala kendala yang dihadapi dengan langkah-langkah yang lebih

Nasional Tahun Anggaran 2010, tanggal 19 Januari 2010.

konkrit dan lebih komprehensif, sedang untuk semua pihak harus konsisten

Dikerjakan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional

terhadap segala asas hukum dan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku.

yang adil, konsekwen, dan tidak diskriminatif.

Dengan selesaianya laporan

penelitian ini pertama-tama kami

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridis empiris, yang

panjatkan puji dan syukur kepada Allah Pencipta Alam Semesta yang telah

bermaksud mempelajari masalah hukum tentang penyelesaian perselisihan

melimpahkan nikmat sehat dan hidayahnya sehingga kami dapat

hubungan industrial. Kegiatan penelitian diawali dengan mempelajari

menyelesaikan tugas kegiatan penelitian ini tepat pada waktunya.

aturan hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan

Selanjutnya atas nama tim, terimakasih kami sampaikan kepada

industrial, dilanjutkan dengan mempelajari data-data empiris sekitar proses

Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan

penyelesaian sengketa di lembaga-lembaga

yang kompeten untuk

kepercayaannya untuk pelaksanaan kegiatan tim penelitian ini kepada kami.

penanganannya, untuk kemudian dianalisis secara kwalitatif untuk

Tak lupa kami sampaikan pula terimakasih kepada segenap anggota tim

menjawab pokok permasalahan penelitian.

penelitian ini yang telah memberikan masukan materi pemikiran serta telah

Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1) upaya pemerintah untuk

membantu selesainya laporan penelitian ini.

mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan industrial telah

Harapan kami kiranya laporan tim penelitian hukum tentang

ada, hanya saja belum optimal sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat

“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” ini dapat memberikan

industrial; (2) pengaturan mekanisme perselisihan hubungan industrial

manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial masih ada kelemahan-kelemahannya
antara lain terlalu formal, dan menghadapkan pekerja/ buruh pada kesulitan
mekanisme hukum acara perdata murni di PHI (Pengadilan Hubungan
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organisasi perusahaan/ organisasi majikan. Dari sekian banyak kejadian
atau peristiwa konplik atau perselisihan yang terpenting adalah bagaimana
solusi untuk penyelesaiannya agar betul-betul objektif dan adil.
1

Di Indonesia badan hukum antara lain terdiri dari perseroan terbatas,
badan usaha milik negara, perusahaan umum, perusahaan jawatan, yayasan,
koperasi.

Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

para pihak sendiri, dan kalau para pihak tidak dapat menyelesaikannya baru

Hubungan Industrial. Diundangkannya Undang-Undang ini dengan latar

diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh

belakang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang

negara atau para pihak sendiri.

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12

Dalam masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan publik

Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan di era

penyelesaian sengketa atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan.

indutrialisasi ini masalah perselisihan hubungan industrial semakin

Tapi apakah lembaga peradilan tepat guna untuk penyelesaian perselisihan

meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme

hubungan industrial tentunya menarik untuk dicermati.

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan

Peradilan merupakan lembaga penyelesaian perselisihan pada masyarakat

murah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

modern, yang sebelumnya masyarakat adatpun secara tradisional sebelum

tentang

mengenal negara dengan lembaga peradilannya, telah punya cara

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan

penyelesaian sengketa antar warga, yang biasanya dilaksanakan melalui

nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan. Berdasarkan undang-undang tentang

para tetua adat yang bertindak sebagai pasilitator atau juru damai. Jadi

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini telah ada peradilan

adanya juru damai dalam penyelesaian sengketa bukanlah hal baru bagi

khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

masyarakat Indonesia.

yaitu PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Pengadilan khusus ini

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

diharapkan

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini

dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa,

untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara normatif telah

mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

mengalami banyak perubahan, antara lain dengan di undangkannya

Walaupun ada Pengadilan Hubungan

Industrial tapi fungsi juru damai

untuk berperan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap

untuk produktivitas kegiatan usaha. Karenanya keserasian hubungan antara

diperlukan.

mereka menjadi sangat diperlukan, dan hal ini dicerminkan oleh adanya

Perselisihan atau sengketa para pihak biasanya terjadi jika salah

kepuasan para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Apabila terjai

satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,

ketidak puasan, maka timbulah kegoncangan-kegoncangan yang bermuara

tetapi pihak lainnya menolak untuk berbuat atau berlaku demikian. Begitu

pada perselisihan hubungan industrial. Sebagai gejala biasanya pekerja/

juga dalam hubungan industrial, hanya saja ruang lingkupnya sekitar

buruh tampil dengan berbagai pengaduan atau serangkaian demo atau atau

kepentingan pekerja/ buruh, pengusaha, dan pihak pemerintah, karenanya

aksi mogok, untuk reaksinya maka pengusaha/ majikan tidak segan-segan

ketiga

pendukung suksesnya

untuk melakukan loc-out atau pemutusan hubungan kerja. Dari pengamatan

pelaksanaan hukum ketenaga kerjaan termasuk pula untuk suksesnya

atau kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang paling banyak

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

kepermukaan adalah kasus PHK (pemutusan hubungan kerja).

subjek hukum ini

merupakan pilar

Subjek utama dalam hubungan industrial adalah pekerja/ buruh

Bagi pekerja/ buruh yang umumnya tidak mudah untuk mendapat

dengan pengusaha/ majikan, kedua pihak terikat dalam hubungan industrial

kerja baru, masalah pemutusan hubungan kerja adalah awal penderitaan

dikarenakan perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan

panjang. Dari berbagai media sering diperoleh informasi tentang adanya

pandangan strukturan fungsional baik pekerja/ buruh maupun pengusaha/

perusahaan-perusahaan

majikan adalah pihak-pihak yang sebenarnya sama-sama mempunyai

perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja/ buruh, dimana perusahaan

kepentingan dengan kelangsungan usaha perusahaan. Keuntungan yang

perusahaan yang melakukan kebijaksanaan manajemen atau rasionalisasi

diperoleh perusahaan adalah dambaan bersama antara pekerja/buruh juga

perusahaan dengan cara pemutusan hubungan kerja masal dengan melepas

pengusaha/ majikan. Untuk kepentingan bersama ini secara ideal

tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak pekerja/ buruh terutama hak

menghendaki agar ke dua pihak saling memberikan kontribusi optimal

untuk mendapat pesangon yang memadai. Kebijakan seperti ini diantaranya

yang

melakukan

rasionalisasi

manajemen

ada pada kebijakkan perusahaan untuk menerapkan sistim “outsourcing”

pekerja/ buruh. Dalam kondisi seperti ini aturan hukum harus punya

yang

kemampuan untuk terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antara

nyatanya

melepas

tanggung

jawab

suatu

perusahaan

yang

memperjerjakan pekerja/ buruh pada perusahaan lain.

pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh.

Saat ini pekerja/ buruh umumnya berada dalam posisi yang lemah. Mereka

Liberalisasi sepertinya telah membudaya di seluruh dunia, dan

umumnya miskin, dan sulit untuk memperoleh jaminan kerja dengan

telah masuk di Indonesia semenjak pemerintahan „Orde Baru‟ berlanjut

imbalan penghasilan yang pantas. Sehingga banyak angkatan kerja yang

hingga saat ini. Di bidang ekonomi liberalisasi ada juga segi positifnya

hingkang ke luar negeri untuk menjadi TKI walaupun dengan risiko

untuk pertumbuhan ekonomi, tapi disisi lain menimbulkan dampak yang

perlindungan keselamatan kerja yang sangat rawan. Kemiskinan melanda

tidak menguntungkan bagi kelompok ekonomi lemah yang cenderung

sebagian besar pekerja/ buruh di Indonesia (sekitar 61, 4 %), dan hnya

semakin termarjinalkan. Hal ini ditandai semakin kompetitifnya lapangan

bagian kecil saja pekerja/buruh yang menikmati upah atau penghasilan

kerja serta melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh

berkecukupan. Mereka umumnya terdiri dari buruh pabrik, keadaannya

sebagai kelompok ekonomi lemah. Melemahnya perlindungan hukum

sangat memprihatinkan, kadang perut mereka dalam keadaan keroncongan,

terhadap pekerja/ buruh tidak hanya dalam hal pelaksanaan hukum materil,

tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga termasuk untuk beli susu untuk

tapi juga dirasakan dalam hal pelaksanaan hukum formal. Dari segi hukum

bayinya, tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi

materil, walaupun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

dari SD, walaupun setiap hari tenaganya diporsir untuk perusahaan.

2003 tentang Ketenaga Kerjaan tapi posisi pekerja/ buruh terutama pekerja/

Sementara disisi lain pengusaha/ majikan dengan modal yang dia miliki,

buruh kwalifikasi non skill seperti para tenaga operator/ pekerja pabrik

dan dengan latar belakang melimpahnya angkatan kerja yang berarti

masih sangat lemah perlindungan hukumnya. Sedangkan pekerja/ buruh non

peluang begitu mudahnya untuk mendapatkan pekerja/ buruh baru

skill ini bagian terbesar dari komunitas pekerja/ buruh di Indonesia. Begitu

menjadikannya begitu besar dan begitu dominan dihadapkan pada keadaan

juga halnya dari segi hukum acara (hukum formal), walaupun telah

diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

perlu kiranya langkah-langkah kongkrit pembenahan tatanan hukum

Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan Undang-Undang Nomor 22

khususnya yang mengatur hubungan industrial.

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan nyatanya pihak

Berbekal pemikiran seperti terurai diatas maka sangat tepat kiranya dalam

pekerja/ buruh masih belum dapat memenuhi harapannya untuk menikmati

kesempatan ini mengerjakan penelitian dengan judul: PENELITIAN

penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan/ perburuhan secara cepat, tepat,

HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

adil dan murah.

INDUSTRIAL.

Salah satu masalah dari hukum formal yang mengatur penyelesaian
perselisihan industrial adalah disebabkan karena Hukum Acara yang

B.

berlaku di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) adalah Hukum Acara
yang berlaku di Peradilan Umum , yang biasanya rumit dan panjang.

Rumusan Pokok Permasalahan
Dengan latar belakang seperti terurai di atas maka permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Biasanya untuk proses perkara di tingkat Pengadilan Negeri setidaknya
pekerja/ buruh yang berperkara harus bersidang antara 8 hingga 10 hari..

1.

Belum lagi dengan biaya lainnya seperti untuk tranportasi ke tempat

Bagaimana upaya Pemerintah untuk mencegah dan mengatasi
terjadinya perselisihan hubungan Indistrial ?

persidangan di PHI yang hanya ada di kota provinsi.

2.

Sejalan dengan semakin meluasnya opini masyarakat tentang pro

Bagaimana pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial ?

dan kontranya terhadap eksistensi dan aktifitas kinerja PHI (Pengadilan

3.

Hubungn Industrial) dan untuk antisipasi agar pekerja/ buruh tidak menjadi

Hal-hal apa yang menjadi kendala untuk terwujudnya keadilan
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ?

pihak yang dirugikan dan mendapat peluang untuk menikmati hasil
pembangunan secara layak sesuai proporsinya dalam proses pembangunan

C.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan

Hubungan industrial adalah bagian penting dari kegiatan

memahami norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dari peraturan

perindustrian dan kegiatan perindustrian bagian tak terpisahkan dari

perundang-undangan yang menjadi sumber asas legalitas pelaksanaan tugas

kegiatan ekonomi makro yang sekarang ini sudah begitu terbuka dan sangat

dan kewenangan lembaga yang menangani pencegahan dan penyelesaian

kompetitif. Negara-negara yang sekarang ini telah masuk kelompok negara

perselisihan hubungan industrial. Juga untuk mengetahui dan memahami

maju pernah melewati tiga pase pembangunan yaitu pase integrasi sosial

pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

dalam rangka mewujudkan setabilitas sosial, pase industrialisasi dalam

Untuk kemudian mengetahui dan memahami tentang segala hal yang

rangka meningkatkan kemampuan ekonomi, dan pase mewujudkan

menjadi hambatan untuk terwujudnya keadilan dalam penyelesaian

kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan kondisi Indonesia dan juga

perselisihan hubungan industrial.

negara-negara berkembang lainnya untuk dapat sejajar dengan negara-

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

negara maju harus melaksanakan pembangunan ke tiga pase pembangunan

Untuk memperoleh bahan masukan/ informasi tentang bagaimana

tersebut secara sekaligus, karena untuk terwujudnya kesejahteraan dan

seharusnya materi atau aturan hukum yang mengatur perihal kelembagaan

keadilan sosial yang diamanatkan U.U.D 1945 haruslah berhasil untuk

yang menangani pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, serta

mewujudkan integrasi social dan berhasil untuk peningkatan kemampuan

perihal mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

ekonomi nasional. Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah-

Kesemuanya itu dalam rangka terwujudnya ketentraman masyarakat

masalah gangguan integrasi sosial, terutama di Papua, juga dihadapkan pada

industrial dan terwujudnya keadilan dalam rangka penyelesaian perselisihan

masalah kompetitifnya kegiatan industri untuk mendapatkan pasar hasil

hubungan industrial.

produksi.
Dengan latar belakang beratnya tantangan dan hambatan proses

D.

Kerangka Teori

pembangunan, tentunya untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur

sesuai konstitusi, sangat

diperlukan hukum yang betul-betul punya

Dalam rangka reformasi Hukum Ketenagakerjaan diperlukan

kemampuan untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan proses

perangkat aturan hokum yang dapat mewujudkan hubungan yang harmoni

pembangunan, termasuk diperlukannya hukum ketenagakerjaan yang dapat

antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan, atau sebaliknya antara

antisipasi masalah hubungan industrial. Secara teoritik untuk efektifnya

pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh, melalui pelaksanaan hak dan

hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kebenaran

kewajiban secara konsisten , terutama dalam hal perlindungan hak-hak

dalam hubungan industrial, selain diperlukan adanya perangkat-perangkat

pekerja/ buruh yang biasanya dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan

materi hukum sesuai kebutuhan masyarakat industrial juga diperlukan

dengan pengusaha/ majikan. Untuk terwujudnya hubungan yang harmoni

kemampuan para pelaksana hukum tersebut didalam penerapannya. Untuk

antar para pihak komunitas masyarakat industrial telah ada perangkat

kebangkitan dan peningkatan ekonomi nasional diperlukan aturan hokum

peraturan hukum ketenaga kerjaan diantaranya adalah Undang-Undang

yang dapat mendorong dunia usaha, melalui semangat kewirausahaan, juga

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Undang-

perlindungan terhadap kepentingan pekerja/ buruh. Untuk reformasi hokum

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk

kewirausahaan diperlukan perangkat aturan hokum yang mendorong dan

pelaksanaan hukum materil juga telah ada hukum formal yaitu Undang-

atau memberi kemudahan setiap warga Negara yang berkeinginan untuk

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Indistrial.

masuk atau berkecimpung di dunia usaha, sehingga membentuk warga

Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dibentuk PHI (Peradilan

masyarakat yang berjiwa pengusaha yang betul-betul siap untuk bersaing di

Hubungan Industrial) yaitu peradilan yang khusus menangani perselisihan

pasar global. Termasuk didalamnya memberi kemudahan

dalam hal

hubungan industrial. Sehingga untuk penyelesaian perselisihan hubungan

perizinan dan juga perpajakan bagi warga masyarakat yang mendirikan

industrial terdiri dari lembaga peradilan (litigasi) dan lembaga di luar

perusaan.

peradilan (non litigasi), yang terdiri dari: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi,dan
Arbitrase.

Bipartit

Mediasi
Bipartit adalah lembaga pertama yang wajib digunakan dalam

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Undang-Undang

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila

Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang ini memberi peluang pada lembaga

tidak terjadi kesepakatan antara para pihak bersengketa, sebagai salah satu

bipartit untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan

upaya yang dapat dilakukan para pihak sebelum perkara sampai ke PHI

asas musyawarah mufakat/ kekeluargaan antara pekerja/ buruh dengan

(Pengadilan Hubungan Industrial) dapat digunakan Lembaga Mediasi.

majikan/ pengusaha, atau antara serikat pekerja dengan majikan. 2

Perkara yang ditangani lembaga mediasi adalah perselisihan hak,

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit ini memiliki

perselisihan kepentingan, perselisihan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),

jangka waktu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan, jika waktu 30

dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu

hari tersebut terlampau maka perundingan dinyatakan batal demi hukum..

perusahaan. Mediator dalam rangka penyelesaian perkara melakukan

Hasil perundingan kedua belah pihak tersebut adalah dokumen perjanjian

mediasi atau menjadi juru damai yang dapat menjadi penengah dalam

bersama, yang wajib didaftarkan pada PHI (Pengadilan Hubungan

penyelesaian sengngketa hubungan industrial tersebut. Bila telah tercapai

Industrial) pada Pengadilan Negeri setempat.

kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut maka
dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan Mediator
tersebut. Selanjutnya perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

2

Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356), Pasal 6 dan Pasal 7

Konsiliasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi peluang pada para

Sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30

pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui

Tahun 1999 tentang Arbitrase, penyelesaian perselisihan hubungan

lembaga Konsiliasi. Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang

industrial melalui arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak,

bersengketa dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan telah

putusan arbitrase bersifat pinal dan tetap, karena itu tidak dapat diajukan

tercapai. Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsasi oleh Konsiliator

gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), terkecuali bila dalam

tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Demikian juga

hal-hal tertentu dapat dilakukan pembatalan ke MA (Mahkamah Agung) RI.

eksekusinya dapat dijalankan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
Arbitrase

Arbiter untuk penyelesaian sengketa hubungan industrial diangkat
berdasarkan Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan. Ia bertugas untuk

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi peluang pada para

memberikan putusan atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial

pihak untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga

dimaksud. Terhadap putusan Arbiter yang menimbulkan keraguan , pihak

arbitrase. Perkara yang ditangani lembaga arbitrase adalah sengketa perihal

yang meragukan dapat memajukan tuntutan ingkar terhadap putusan

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan

tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat dengan mencantumkan alasan-

di dalam suatu perusahaan.

alasan otentik yang menimbulkan keraguan tersebut. Untuk perkara seperti

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya telah diatur di

ini Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Tahun 2004 dapat membuat putusan mengenai alasan ingkar dan terhadap

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berlaku di bidang sengketa

hal tersebut tidak dapat diajukan perlawanan.

perdagangan. Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial yang diatur

Apabila untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan pengaturan

Arbitrase dapat mencapai kesepakatan, maka Arbiter harus membuat Akte

khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial

Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan

seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. Penetapan Akte Perdamaian tersebut

Untuk Terwujudnya Masyarakat Industrial yang harmonis

didaftarkan di Pengadilan, dan dapat pula dieksekusi oleh Pengadilan

Sejak masih berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957,

sebagaimana lazimnya mengeksekusi suatu putusan. Putusan Kesepakatan

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor

Arbitrase tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan kepada masing-

12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta,

masing pihak satu rangkap, serta didaftarkan di Pengadilan Hubungan

dasar filosofisnya sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Industrial. Terhadap putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum, tidak

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu untuk

dapat dimajukan lagi. Karenanya terhadap sengketa yang sama tersebut

melindungi kepentingan pihak pekerja/buruh maupun pengusaha/ majikan

tidak dapat dimajukan lagi ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

secara berimbang. Akan tetapi kenyataannya di masyarakat industrial
sampai saat ini belum berhasil mencapai nilai filosofis tersebut. Banyak
pihak berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di

Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan

bidang ketenagakerjaan belum berfungsi optimal dan masih banyak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

kelemahannya. Karenanya diperlukan adanya pembaharuan/ pembinaan

Industrial. PHI adalah „Pengadilan khusus‟ dalam system peradilan umum,

secara terus menerus, sampai pada kondisi diamana aturan hukum tersebut

pengadilan ini berfungsi untuk memutuskan perselisihan antara buruh dan

punya kemamfuan untuk berfungsi secara baik, yang tentu saja sebelum

pengusaha

Perselisihan

diadakan pembaharuan/ pembinaan terlebih dahulu perlu diketahui secara

Kepentingan; (3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan

pasti permasalahan-permasalahan konkkrit dari segi normatif maupun dari

perselisihan antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Tata acara yang

segi realitas penerapanya di masyarakat.

yang

meliputi:

(1)

Perselisihan

hak;

(2)

digunakannya adalah menurut hukum acara perdata yang juga berlaku di
peradilan umum.

Penyebab tidak efektifnya suatu aturan hukum, bisa dari aspek

Sistim normatif dan sistim fakta keduanya saling berhubungan erat, dalah

normatifnya bisa juga aspek emfiriknya. Dalam hal ini penelitian mengenai

hal ini Wignjosoebroto mengatakan:

hal keefektifan hukum menjadi amat diperlukan.

“ Antara sistim fakta dan sistim normatif sesungguhnyalah bukan dua
realitas yang identik. Namun meskipun tidak identik, ke dua realitas itupun
sama sekali tidak saling berpisahan. Antara keduanya ada pertalian yang
erat secara timbal balik, yang satu sangat mempengaruhi yang lain”. 4

Berbagai penelitian melaporkan bahwa perangkat kaidah hukum yang
baikpun tidak jaminan bahwa perlindungan hak dan kewajiban dapat

Dalam hubungan antara pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh
dipenuhi dalam kenyataannya. Tentunya akan lebih bermasalah lagi bila
(dilihat dari segi posisi ekonomi, otoritas dan statusnya adalah berbeda),
dari segi perangkat kaidah hukumnya masih mengandung banyak
pihak yang satu yaitu pekerja/ buruh nyatanya lebih lemah dibandingkan
kelemahan. Apa yang tersurat dalam perundang-undangan tidak selalu akan
dengan pihak pengusaha/ majikan.
muncul dalam dunia perilaku. Secara sosiologis hal ini bisa dimengerti,
Tanpa mengecilkan arti fungsi perangkat hukum pormal, perbedaan posisi
karena manusia dalam system komunikasi simboliknya tidak hanya
ke dua pihak yang saling berhadapan ini akan sangat besar pengaruhnya
mengenal kebenaran normatif saja, tapi mengenal juga adanya kebenaran
pada epektivitas Peraturan Perundang-Undangan ketenaga kerjaan termasuk
fakta. Yang kesemuanya itu menurut Wignjosoebroto disebut dengan istilah
pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan
“double reality”, bahwa:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
“ Di satu pihak ada sistim fakta, yaitu sistim yang tersusun atas segala apa
yang senyatanya di dalam kenyataan, dan di lain pihak ada sistim yang
berada di dalam mental, yaitu yang membayangkan segala apa yang
seharusnya ada”. 3

Hubungan Industrial.
Efektifnya hukum dalam rangka mewujudkan system penyelesaian
sengketa hubungan industrial secara adil, cepat, murah dan berkepastian
hukum ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga yang ditugaskan

3

Soetandyo Wignjosoebroto (MPA): “ Tertib Masyarakat Manusia
Bagaimana Menyelenggarakan dan Mejaga Kelangsungannya”, (Fakultas
Ilmu Sosial, Universitas Airlangga, Surabaya, 1981) hlm. 5

4

I b I d.

untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sesuai dengan aturan

ketidak adilan di setiap pase jalannya hubungan industrial, dari mulai

hukum yang menjadi landasan operasionalnya juga sangat tergantung pada

pengaturan hubungan industrial dan juga di setiap tahapan proses

kwalitas atau tingkat kesadaran hokum para subjek hukum khususnya pihak

penyelesaian hubungan industrial.

pengusaha/ majikan dan pihak pekerja/ buruh. Yang paling dikehendaki

Ada bermacam teori tetang keadilan antaranya yang paling popular adalah

dalam rangka hubungan industrial adalah terjalinnya hubungan secara

teori keadilan menurut John Rals.

harmonis antara pengusaha/ majikan dan pekerja/ buruh yang merupakan
unsur utama dari masyarakat industrial.

Teori John Rawls tentang Keadilan ( A Theory of Justice):

Penyebab utama perselisihan hubungan industrial adalah bila ada
Rawls dalam teorinya menerangkan: “Setiap orang harus
pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat dibentuk
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasannya yang
hipotesis, bahwa: “apabila keadilan dapat diwujudkan pada setiap pase
sebesar-besarnya

berdasarkan system kebebasan yang memberikan

proses jalannya hubungan industrial maka terjalinlah suasana harmoni
kesempatan yang sama pada semua orang”. 5
masyarakat industrial. Sebaliknya bila terjadi ketidak adilan pada suatu pase
Selanjutnya dalam kaitan dengan prinsif ketidak samaan di bidang social
jalannya hubungan industrial maka akan terjadi ketidak harmonisan
dan ekonomi ( social and Economic Inequalities), Rawls berpendapat
masyarakat industrial.”
bahwa ketidak samaan di bidang social ekonomi harus diatur sedemikian
Adanya perselisihan hubungan industrial disebabkan adanya ke tidak adilan
rupa agar golongan yang paling lemah merupakan pihak yang paling
dalam hal pengaturan hubungan industrial, dan ketidak adilan tersebut juga
diuntungkan, dan setiap orang diberi kesempatan yang sama.6
dapat terjadi pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dengan didasari pemikiran seperti itu maka dalam rangka upaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu menghilangkan segala

5

Rawls.,” A Theory of Justice”, (Cambridge Massachusetsss: The Belknap
Press of Harvarrd University Press, 1971), hlm 302
6
IbId

Untuk lebih memperkuat teorinya, Rawls mengajukan dua
ketentuan utama (priority rule) yang terdiri dari: yang mengatur kebebasan

mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi, dan pihak yang mendapat
kesulitan supaya lebih diringankan.9

dan keadilan yang berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan yang berkaitan
dengan kesejahteraan.

E.

Menurutnya, ketentuan yang mengatur kebebasan haruslah sedemikian rupa

Definisi Operasional
Untuk

mempermudah

terwujudnya

kesepakatan

pengertian

agar kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.7 Tidak

terhadap konsep-konsep dan proposisi-proposisi serta untuk operasionalnya

boleh menghilangkan atau menyampingkan kebebasan itu sendiri. Dalam

penelitian maka untuk definisi operasional kami uraikan definisi

kehidupan masyarakat dasar-dasar keseimbangan dalam kebebasan bisa

operasional yang meliputi :

berkurang, atau menjadi tidak seimbang. Manakala terjadi gangguan
terhadap keseimbangan dalam kebebasan, maka para anggota masyarakat

Yang dimaksud ketenagakerjaan :

harus menemukan kembali kebebasan yang terganggu keseimbangannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan

Begitu pula bila terjadi ketidak seimbangan dalam kebebasan, maka pihak

ketenagakerjaan adalah, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

yang lemah harus dijamin agar lebih baik. 8

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 10

Ketentuan

yang

berkaitan

dengan

efisiensi

ekonomi

dan

kesejahteraan harus dirumuskan sedemikian rupa agar memaksimalkan

Yang dimaksud perjanjian kerja :

tingkat kesejahteraan. Sehingga dengan demikian pihak yang kurang
9

I b i d hlm 303
Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4279), Pasal 1 ayat 1.
10

7
8

Rawls., “A Theory of Justice”, hlm 302
Ibid, hlm 244

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan perjanjian
kerja adalah, perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau

dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 13

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak. 11

Yang dimaksud hubungan industrial :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan hubungan

Yang dimaksud peraturan perusahaan :

industrial, adalah suatu system hubungan industrial yang terbentuk antara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan peraturan

para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari

perusahaan adalah, peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha

unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada

yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 12

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. 14

Yang dimaksud perjanjian kerja bersama :

Hubungan industrial juga dikenal dengan istilah hubungan kerja, yang erat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan perjanjian

kaitannya dengan fungsi hukum ketenagakerjaan. Yang di dalamnya

kerja adalah, perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat

meliputi cara/ teknik dari terjadinya hubungan kerja dan penjabaran dari hak

pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang

dan kewajiban para pihak, yang kesemuanya itu merupakan materi-materi

tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

yang diatur hukum ketenaga kerjaan.

11

13

Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit Pasal 1
ayat 14.

14
12

Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit Pasal 1 ayat
20.

Indonssia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. Loc.cit, Pasal 1 ayat

20
Indonesia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit. Pasal 1 ayat
16.

Menurut Soepomo, bahwa pada dasarnya hubungan kerja itu meliputi

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan

materi-materi yang berkenaan dengan: (1) pembuatan perjanjian kerja

kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu

karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja; (2) pekerja/

perusahaan. 16

buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan pengusaha/
majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari

Yang dimaksud perselisihan hak :

pekerja/ buruh; (3) kewajiban majikan membayar upah kepada pekerja/

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perselisihan

buruh yang sekaligus merupakan hak pekerja/ buruh atas upah; (4)

hak adalah, perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat

berakhirnya hubungan kerja dan; (5) caranya perselisihan antara pihak-

adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan

pihak yang bersangkuta diselesaikan dengan sebaik-baiknya”. 15

perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

Perhatian utama dalam penelitian ini adalah perihal cara perselisihan antara

kerja bersama. 17

pihak-pihak yang bersengketa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Yang dimaksud perselisihan kepentingan :
Yang dimaksud perselisihan hubungan industrial:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perselisihan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perselisihan

kepentingan adalah, perselisihan yang dimbul dalam hubungan kerja karena

hubungan industrial adalah, perbedaan pendapat yang mengakibatkan

tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/ atau

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja‟
buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan

16

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal. 1 ayat

1.
15

Imam Soepomo (Prof.,SH): “ Hukum Perburuhan Bidang Hubungan
Kerja”, (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975), hlm. 6-7

17

2.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit Pasal 1 ayat

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau

dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 18

keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. 20

Yang dimaksud perselisihan pemutusan hubungan kerja:

Yang dimaksud pengusaha :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perselisihan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mengartikan pengusaha,

pemutusan hubungan kerja adalah, perselisihan yang timbul karena tidak

adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang

menjalankan suatu perusahaan; orang perseorangan, persekutuan, atau

dilakukan salah satu pihak. 19

badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada

Yang dimaksud perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan Perselisihan

di

Indonesia

mewakili

perusahaan

sebagaimana

dimaksud,

yang

berkedudukan di Indonesia.21

antar serikat pekerja/ serikat buruh adalah, Perselisihan antara serikat
pekerja/ serikat buruh dengan serikat pekerja/ serikat buruh lain hanya

Yang dimaksud perusahaan :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perusahaan
adalah, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

18

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat
20

3.
19

4.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Loc.cit, Pasal 1 ayat

5.
21

6.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan

angkutan,penyimpanan dan komunikasi;

(8) keuangan, asuransi dan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan

perdagangan benda tidak bergerak; (9) jasa-jasa kemasyarakatan, social dan

usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain

pribadi; (10) kegiatan yang tidak/ belum jelas.

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 22
Dalam Hukum Ketenagakerjaan/ Hukum Perburuhan kata perusahaan lebih

Yang dimaksud serikat pekerja/ serikat buruh :

dikenal dengan istilah Pengusaha/ Majikan. Yang menunjuk pada orang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dimaksud

atau badan sebagai pemegang authority perusahaan yang mempekerjakan

serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,

pekerja/

atas

dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

pekerjaannya. Termasuk di dalamnya apa itu pemilik perusahaan, apa itu

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab

wakil pemilik perusahaan, atau pengurus penting di dalam perusahaan.

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan

buruh

dengan

memberikan

upah

sebagai

imbalan

Pengertian majikan/ pengusaha sering dikaitkan dengan kegiatan
perusahaan/ industri yang ia pimpin.

pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan
keluarganya. 23

Kegiatan perusahaan/ Industri terdiri dari berbagai macam lapangan kerja
yang menurut ISIC (International Standard for Industrial Classification)
terdiri dari: (1) pertanian, perkebunan,kehutanan dan perikanan; (2)
Pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan

Yang dimaksud pekerja/ buruh :

air; (5) bangunan; (6) perdagangan, rumah makan dan hotel; (7)
23
22

7.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat

8.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mengartikan pekerja/

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan perundingan

buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

adalah, perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat

imbalan dalam bentuk lain. 24

buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan

Pekerja/ buruh lebih dikenal dengan istilah buruh (labor). Sehubungan

industrial. 26

dengan istilah buruh ini soepomo mengartikannya adalah: “Ia atau mereka
yang bekerja dalam hubungan kerja,yaitu ada di bawah perintah orang lain

Yang dimaksud mediasi hubungan industria :

dengan menerima upah”. 25

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan mediasi

Pekerja/ buruh sering pula disebut karyawan atau pegawai, sebetulnya

adalah,

penyelesaian

perselisihan

hak,

perselisihan

kepentingan,

adalah juga pengertian yang sama dengan pekerja/ buruh. Penggunaan

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat

istilah tersebut cenderung dipengaruhi oleh adanya klasifikasi, bahwa

pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah

seolah-olah persoalan istilah ini melibatkan status dan diskriminasi.

yang ditengani oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 27

Sehingga kalau pengertian karyawan atau pegawai berstatus terhormat,
sedang pengertian buruh menunjuk ke pekerjaan kasar.

Yang dimaksud mediator hubungan industrial :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan mediator

Yang dimaksud perundingan bipartit :

adalah, pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang

26

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat
10.
24

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat 9
27

25

Imam Soepomo (Prof.,SH): “ Kitab Undang-Undang Hukum
Perburuhan”, (Penerbit Jambatan, 1972), hlm. 14

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit Pasal 1 ayat
11.

ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang

terutama norma-norma yang mengatur tentang kelembagaan serta

ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai

mekanisme dari penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial.

kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih

Untuk memahami aspek-aspek empiris dari proses atau mekanisme

untuk

kepentingan,

penyelesaian perselisihan perburuhan dalam kenyataan di lapangan, juga

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat

akan digunakan pendekatan sosiologi hukum dengan maksud ingin

pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 28

melihatnya dari segi non doctrinal dalam hubungannya dengan system

menyelesaikan

perselisihan

hak,

perselisihan

sosial, politik dan ekonomi masyarakat.
Yang dimaksud pengadilan hubungan industrial :

Penelitian ini dikerjakan secara sistemik dengan unsur kegiatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan PHI
adalah,Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri

1.

Data Penelitian

yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap
perselisihan hubungan industrial. 29

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer
dan data sekunder:

F.

Metode Penelitian
Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian yuridis

a.

normatif, dengan melihat. mempelajari, dan memahami materi hukum,

Data primer, berupa informasi langsung dari para
narasumber yang kompeten untuk memberikan informasi
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

28

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit, Pasal 1 ayat
12.
29
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit Pasal 1 ayat
17.

b.

Data sekunder

(1)

Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Juga survey kelapangan untuk mendapatkan data primer yang
diperlukan dalam penelitian ini.

2003 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang

(2)

(3)

2.

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

3.

Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian dipusatkan di Jakarta, Tangerang, dan

Industrial dll.

sekitarnya.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian,

Data primer diperoleh dari informan/ responden yang terdiri dari orang-

kajian, literatur, dan artikel-artikel yang membahas

orang yang kompeten dengan penelitian ini, mereka terdiri dari; Advokat,

tentang

Hakim Ad-hoc PHI, Dosen (tenaga pengajar), mahasiswa, pegawai/ buruh,

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial.

mantan pegawai/ buruh, dengan tehnik pilihan secara transedental, sesuai

Bahan hukum tertier, berupa kamus-kamus yang

kwalivikasi dari informan/ responden. Tehnik pencarian/ pilihan responden

mendukung kejelasan data primer dan data

secara transedental, yaitu ketemu di kampus, di Pengadilan, di perusahaan,

sekunder.

dan tempat lainnya dimana peneliti dapat ketemu dan berkomunikasi secara

Pegumpulan data

tepat guna. Dalam penentuan ketepatan pilihan informan/ responden telah

Dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data pustaka,

memperhatikan unsur objektivitas dan paliditas data, terutama ketepatan

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah,

tentang siapa yang tepat untuk menjadi responden/ informan serta

serta media massa, termasuk informasi elektronik (internet) perihal

pertanyaan macam apa yang diharapkan dapat menghasilkan data yang

penyelesaian perselisihan hubungan industria.

dibutuhkan.

Data kepustakan didapat dari Perpustakaan BPHN, ditambah dari
Perpustakan yang ada di beberapa Kampus Perguruan Tinggi seperti dari

kesimpulan

yang

secara

tioritik

dapat

menjawab

permasalahan-

permasalahan penelitian ini.

UI, UNAN, UNDIP, juga yang di beli dari Gramedia. Data sekunder
diperoleh pula dari sarana internet, dan media massa lainnya.

G.

Sistimatika Laporan
Setelah melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan

4.

Analisa data

analisa data, serta memperoleh kesimpulan penelitian, laporan penelitian ini

Seluruh data yang dapat dikumpulkan kemudian diolah dengan

disusun dengan sisitimatika :

cara disortir dan diklasifikiasi, kemudian dikonstruksi secara komprehensif.
Proses analisis diawali dengan mempelajari materi norma hukum positif

Bab I

Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan, rumusan

terutama asas-asas hukum yang harus dipatuhi, dan selanjutnya mempelajari

pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori,

doktrin-doktrin serta teori-teori perihal penyelesaian perselisihan hubungan

definisi operasional, metode penelitian, sistimatika laporan,

industrial.

keanggotaan, dan jadwal kegiatan.

Setelah terbentuk kejelasan tentang substansi materi hukum dari

Bab II

Hubungan Industrial dan Liberalisasi Ekonomi, berisikan uraian

sudut pandang pemikiran-pemikiran filosofis, sosiologis, dan juridis sebagai

materi penelitian segi normatif dan segi empiris dari hubungan

unsur utama das sein kemudian dihadapkan pada realitas atau kenyataan-

industrial dan pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap hubungan

kenyataan pelaksanaan hukum dilapangan sebagai unsur utama das sollen.

industrial.

Dengan cara menghadapkan unsur-unsur das sein dan das sollen tentang

Bab.III Pola sengketa hubungan industrial dan cara penyelesaiannya,

penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini maka akan didapat

berisikan uraian materi penelitian segi normatif dan empiris
sehubungan dengan: Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaga

Yang Menangani Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
dan Proses Penyelesaian Pesrselisihan Industrial
Bab IV Analisis tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Ketua

: Suherman Toha,S.H.,M.H.,APU.

Sekretaris

: Ady Kusnadi, S.H., M.H., CN

berisikan materi analisis mengenai pengaturan kewenagan lembaga

Narasumber : Prof.Dr.A. Uwiyono,SH.,MH

penyelesaian

Anggota

perselisihan

hubungan

Indistrial,

pengaturan

: 1. Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H.

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrian, dan

2.

Raida L.Tobing, S.H.APU.

hal-hal yang menjadi kendala untuk terwujudnya keadilan dalam

3.

Srie Hudijati, S.H.

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4.

Sri Sedjati, S.H.,M.H.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari kegiata

5.

Heri Setiawan, S.H.,M.H.

penelitian

6.

Idayu Nurilmi, S.H.

7.

Sumijati Sahala., SH.,M.Hum.

Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

1.

Wiwiek, S.Sos.

Nomor: PHN.. 1 – 01.LT. 01.05 TAHUN 2010 Tentang Pembentukan Tim

2.

Hartono.

Staf Sekretariat:
H.

Keanggotaan

Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran
2010, keanggotaan tim penelitian hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hukungan Industrial ini adalah :

I.

6.

Jadwal Kegiatan
Kegiatan penelitian yang berjudul PENELITIAN HUKUM

TENTANG

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

Penyerahan Laporan Akhir

: Desember

2010 (1 bl).

HUBUNGAN

INDUSTRIAL INI dilaksanakan oleh tim selama 12 bulan, terhitung mulai
sejak bulan Januari 2010 sampai dengan akhir bulan Desember 2010

BAB II

dengan jadual pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
LIBERALISASI EKONOMI
1.

Penyusunan dan penyempurnaan Proposal : Januari -

Maret 2010 (3 bl);
2.

A.

Pembuatan Instrumen Penelitian

: April

2010 (1 bl);
3.

Pengumpulan dan Pengolahan data

: Mei-

Analisis dan Hasil Penelitian

sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan
untuk pembinaan ekonomi nasional. Adalah suatu system yang di dalamnya

: Oktober

2010 (1 bl);
5.

Hubungan Industrial adalah hubungan antara para pelaku kegiatan
proses produksi (pekerja, pengusaha), untuk menghasilkan barang dan jasa

September 2010 (5 bl);
4.

Hubungan Industrial

terdiri rangkaian cara/ teknis dari terjadinya hubungan industrial dan
penjabaran perihal hak dan kewajiban para pihak, yang kesemuanya itu

Penyusunan dan Penyempurnaan

2010 (1 bl);

:

November

merukapan materi utama dari Hukum Ketenagakerjaan. Jika diperinci pada
dasarnya hubungan industrial meliputi hal-hal: (1) Pembentukan perjanjian

Laporan Akhir

kerja/ Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan titik tolak adanya
hubungan industrial; (2) Kewajiban pekerja/ buruh melakukan pekerjaan

pada atau di bawah pimpinan pengusaha, yang sekaligus merupakan hak

mempunyai

pengusaha atas pekerjaan dari pekerja/ buruh; (3) Kewajiban pengusaha

industrialnyapun cenderung untuk berbeda antara satu negara dengan

membayar upah kepada pekerja/ buruh yang sekaligus merupakan hak

negrara lainnya. Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan

pekerja/ buruh atas upah; (4) Berakhirnya hubungan industrial dan; (5)

negara, maka hubungan industrialpun mengacu pada Pancasila, karenanya

Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan

hubungan industrial di Indonesia lebih dikenal dengan nama Hubungan

dengan sebaik-baiknya.30

Industrial Pancasilan.

Pelaksanaan hubungan industrial

falsafah

yang

berbeda

maka

system

hubungan

haruslah terjalin secara

Dengan bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka secara

harmonis, sebab apabila terjadi ketidak harmonisan hubungan industrial

normatif segala aturan hukum yang mengatur Hubungungan Industrial

akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Bila ada permasalahan

Pancasila, berupa hukum dasar (U.U.D 1945), juga Peraturan Perundang-

sehubungan dengan hubungan industrial ini haruslah segera dicarikan

Undangan lainnya adalah pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila.

solusinya secara tepat guna. Sebab bila ditunda-tunda akan menambah

Karenanya secara normatif aturan hukum yang mengatur hubungan

permasalahan dikemudian hari. Terlebih lagi sekarang ini bahwa praktek

industrial di Indonesia haruslah senantiasa dikontrol keserasiannya dengan

hubungan industrial suatu negara juga menjadi kepedulian masyarakat

nilai-nilai Pancasila.

internasional yang ada kaitannya dengan masalah hak asasi manusia juga
perdagangan internasional.
Hubungan Industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan
falsafah bangsa dan negara, yang karena setiap bangsa dan negara

30

Imam Soepomo, SH.,Prof.,”Hukum Perburuhan Bidang Hubungan
Kerja”, (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975), hlm. 6-7.

Untuk itu tujuan, pokok-pokok pikiran, asas-asas, dan normanorma dari aturan hukum yang mengatur hubungan industrial di Indonesia
haruslah sebagai berikut :
1.

Tujuan Hubungan Industrial

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945 perihal Cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.31

Yaitu untuk

Dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis maka
Hubungan

Industrial

Pancasila

harus

tumbuh

kembang

dengan

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta

pengimplementasian pokok- pokok pikiran dari nilai-nilai Pancsila yang

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

adalah: (1) Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas keseluruhan sila-

perdamaian adadi dan keadilan sosial. Maka hubungan industrial, melalui

sila dari pada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan

penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan

satu sama lainnya; (2) Hubungan Industrial Pancasila meyakini bahwa kerja

usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

bukanlah hanya sekedar mencari nafkah, akan tetapi kerja sebagai

serta derajatnya sesuai martabat manusia.

pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Dalam Hubungan

Dengan demikian jelas bahwa tujuan Hubungan Indistrial

Industrial Pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi

Pancasila adalah untuk: (1) Mensukseskan pembangunan dalam rangka

belaka, akan tetapi sebagai manusia pribadi sesuai dengan harkat, martabat

mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur;

dan kodratnya; (4) Dalam Hubungan Industrial

(2) Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

majikan dan pekerja/ buruh tidak dibedakan karena golongan, keyakinan,

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (3) Menciptaklan

politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. Karena

ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha; (4)

Hubungan Industrial Pancasila berupaya mengembangkan orientasi kepada

Meningkatkan

kepentingan nasional; (5) Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat

produk

dan

produktivitas

kerja;

(5)

Meningkatkan

kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia.

Pancasila pengusaha/

maka Hubungan Industrial Pancasila menghilangkan perbedaan-perbedaan
dan mengembangkan persamaan-persamaam dalam rangka menciptakan

2.
31

Pokok-pokok Pikiran Hubungan Industrial Pancasila
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea Ke III.

keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Hubungan Industrial Pancasila
meyakini setiap perbedaan pendapat, dan perselisihan yang timbul harus

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tidak diselesaikan

Asas kemitraan kerja ini dalam pengertian: (a) Bahwa pekerja dan

dengan cara pemaksaan oleh satu pihak kepada pihak lain; (6) Dalam

pengusaha adalah merupakan mitra kerja dalam proses produksi yang

Hubungan Industrial Pancasila didorong untuk terciptanya keadilan sosial

berarti bahwa keduanya haruslah bekerjasama saling membantu dalam

bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk itu seluruh hasil upaya perusahaan

kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

harus dapat dinikmati bersama oleh pengusaha dan pekerja secara serasi,

produktivitas; (b) Bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra

seimbang, dan merata. Serasi dan seimbang dalam pengertian bahwa setiap

dalam menikmati hasil perusahaan yang berarti bahwa hasil perusahaan

pihak mendapat bagian yang memadai sesuai dengan fungsi dan

haruslah dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi; (c)

prestasinya. Merata dalam pengertian bahwa setiap hasil perusahaan dapat

Bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggungjawab,

dinikmati oleh seluruh anggota perusahaan.

yaitu tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggungjawab kepada
Bangsa dan Negara, tanggungjawab kepada masyarakat sekelilingnya,

3.

Asas-Asas Hukum Hubungan Industrial

tanggungjawab kepada pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab

Dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan

kepada perusahaan dimana mereka bekerja..

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, maka norma
hukum hubungan industrial di Indonesia harus mengandung asas-asas

4.

Sikap dan Mentalitas Masyarakat Industrial

antara lain: (1) Asas manfaat dalam pengertian memberikan manfaat bagi

Untuk dapat dilaksanakannya asas-asas serta norma atau kaidah

buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat, (2) Asas usaha bersama

hukum hubungan industrial tersebut diperlukan dukungan segenap unsur

dan kekeluargaan; (3) Asas demokrasi; (4) Asas keterbukaan ; (5) Asas adil

masyarakat industrial.Untuk asas kemitraan kerja diperlukan sikap dan

dan merata; (6) Asas keseimbangan; (7) Asas kemitraan kerja.

mentalitas masyarakat industrial yang berupa; kegotongroyongan, toleransi,
tengggangrasa, bantu-membantu dan mampu mengendalikan diri, saling

hormat menghormati, saling mengerti kedudukan dan perannya masing-

diiringi dengan memperhatikan kepentingan anggota masyarakat lainnya.

masing, memahami hak dan kewajibannya di dalam proses produksi.

Sebagai unsur masyarakat industrial, pengusaha punya kewajiban untuk

Khusus bagi pihak pemerintah dalam masyarakat industrial

memberikan andilnya secara konstruktif terhadap peningkatan kesejahteraan

berperan sebagai pengasuh, pembimping, pelindung, dan pendamai yang

pekerja serta membina manajemen yang baik berlandaskan asas-asas

intinya adalah berperan sebagai pengayom dan pamong bagi seluruh pihak

manajemen dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh.

yang tersangkut dalam proses produksi.

Karenanya dalam hubungan industrial di Indonesia yang disebut Hubungan

Khusus bagi Serikat pekerja dalam masyarakat industrial bukanlah

Industrial Pancasila tidak ada tempat bagi mereka

yang bila

hanya sebagai penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya seperti:

kepentingannya dihadapkan dengan pihak lainnya ber sikap tindak berupa

hak berorganiosasi, hak secara kolektif menyatakan pendapat yang

penindasan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah.

menyangkut kondisi kerja, hak untuk mengadakan kesepakatan kerja

Sikap mental Hubungan Industrial Pancasila seperti terurai di atas

bersama, dan hak-hak perlindungan lainnya tetapi Serikat Pekerja juga

haruslah dikondisikan , dan semuanya itu harus diimplentasikan pada semua

berkewajiban untuk membawa kaum pekerja untuk berpartisipasi aktif

aturan hukum sebagai rambu-rambunya . Juga harus terwujud secara

dalam tugas-tugas pembangunan nasional.

konkrit dalam perilaku kehidupan masyarakat industrial.

Khusus bagi pihak pengusaha dalam masyarakat industrial
haruslah tahu dan paham serta melaksanakannya dan menyadari serta
konsisten bahwa ada rambu-rambu hukum yang harus diperhatikan. Seperti
dalam hal diakuinya hak milik tapi hendaknya diiringi dengan fungsi

B.

Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Terhadap Hubungan
Industrial

sosialnya, dalam hal pengembangan usaha dan mencari keuntungan usaha

Untuk saat ini masyarakat dunia sepertinya sedang berproses

dalam mengelola modal yang merupakan kepentingannya tapi hendaknya

untuk menjadi satu konsep pemikiran budaya yang sama yaitu liberalisme,

secara pragmatis tampa mengingkari segi positifnya yang mendorong

pekerja/ buruh. Dominasi pihak yang kuat (pengusaha/ majikan) terhadap

perilaku manusia untuk lebih terampil dan cerdik melihat peluang

pihak yang lemah (pekerja/ buruh) masih terjadi.

keuntungan, suatu hal yang dikhawatirkan dari semakin luasnya pengaruh
liberalisme

adalah

semakin

meluasnya

warga

masyarakat

yang

termarjinalkan. Karakteristik liberalisme yang paling kedepan adalah

2.

Penggunaan Tenaga Asing tanpa memperhatikan kepentingan

Tenaga Kerja/ Buruh Indonesia.

individualisme yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar

Dengan semakin melimpah jumlah angkatan kerja yang tidak

palsapah Negara Indonesia, dan sebagai sumber ideal dari hubungan

diimbangi dengan perluasan lapangan kerja telah mempersempit peluang

industrial. Hal seperti ini telah berakibat secara nyata kepada kondisi

kerja. Persoalan pekerja/ buruh semakin sulit dikernakan skill mereka

masyarakat industrial.

umumnya masih lemah. Sehingga dengan alasan peningkatan kwalitas
produk, dalam keadaan semakin meluasnya pengangguran justru para

Fakta sosial didukung oleh data primer juga data skunder

pengusaha berupaya untuk mendatangkan tenaga asing di perusahaannya.

menunjukkan bahwa masih ada ganjalan yang mengganggu keharmonisan

Hal seperti ini walaupun ada keuntungan bagi pengusaha tapi jelas suatu

hubungan industrial antara lain:

kondisi yang sangat merugian bagi pekerja/ buruh di Indonesia. Terutama
bagi tenaga kerja/ buruh yang sudah punya skill tapi diperlakukan secara

1.

Ketidak adilan dalam pengaturan hubungan kerja

diskriminatif oleh pihak pengusaha/ majikan.

Kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perusahaan
maupun PKB (Perjanjian Kerja Bersama) cenderung memberatkan pihak
pekerja/ buruh. Karena nya dapat dilihat sebagai kaidah-kaidah atau normanorma yang tidak taat asas, sehingga menimbulkan ketidak puasan bagi

3.

Kurang memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan buruh/
pekerja

Kepentingan buruh untuk kesejahteraan dan terpeliharanya

keuntungan

(profet)

semata.

Karenanya

peluang

pendidikan

dan

kesehatan, khususnya masalah upah dan kesempatan istirahat masih kurang

pengalaman dianggap sebagai suatu pemborosan. Akibatnya untuk

diperhatikan. Sehingga rutinitas kerja yang monoton dan melelahkan dapat

memperoleh izin mengikuti pendidikan/ perkuliahan sering dihambat.

menjadi gangguan kesehatan yang serius. Sementara upah yang didapat
tidak cukup untuk kesejahteraan keluarga termasuk untuk terpeliharaanya

6.

kesehatan.

Kurang diperhatikannya kesejahteraan pekerja/ buruh
Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah, belum memenuhi

standar kehidupan minimal.
4.

Kurang diperhatikannya keselamatan buruh

Penggunaan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) belum optimal

Banyaknya kasus TKI yang mendapat siksaan pisik dan

untuk digunakan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.

membawa kematian di Luar Negeri, menunjukkan rapuhnya perlindungan

Dari realitas sosial tersebut ada kecenderungan bahwa pihak

ketenaga kerjaan. Seharusnya mendapat tanggapan dan solusi jalan keluar

pengusaha dalam rangka efektivitas dan evisiensi faktor produksi cenderung

oleh pihak pemerintah. Jangan sampai nasib malang para TKI terulang

untuk menjadikan pekerja/ buruh target kebijakan yang menguntungkan

terus. Mereka di Indonesia kesulitan lapangan kerja, pergi keluar negeri

sepihak, sehinga pekerja/ buruh menjadi pihak yang banyak dirugikan.

untuk mendapat pekerjaan tapi nyatanya ditemukan dengan ancaman
keselamatan terhadap jiwanya.
5.

Kurang diperhatikannya karier bagi pekerja/ buruh

C.

Upaya Pemerintah Untuk Harmonosasi Hubungan
Industrial

Kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi dan kesempatan

Sistem Hukum Ketenagakerjaan/ Hukum Perburuhan pada

jenjang pekerjaan banyak hambatan, dikernakan banyak pengusaha/

dasarnya adalah suatu upaya untuk menertibkan konflik antara pekerja/

majikan masih memikirkan kepentingan sepihak hanya untuk cari

buruh dengan pengusaha/ majikan ke dalam sebuah system rasionalitas

legal. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk menemukan sebuah

industrial. Yang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tersebut

kompromi yang akan memenangkan „konsensus‟ terbesar. Gejala sosial

dibentuk system arbitrase wajib melalui P4 (Panitia Penyelesaioan

menunjukkan bahwa dengan berjalannya waktu dan berjalannya proses

Perselisihan Perburuhan). Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957

aktivitas hubungan industrial yang hingga kini belum mencerminkan

tersebut nyatanya pemerintah berhasil untuk meredam mogok pekerja/

adanya kedamaian industrial, ada kesan bahwa pemerintah cenderung

buruh, meskipun pihak pengusaha/ majikan dalam posisi yang cukup

ambivalen dalam menyikapi konflik antara pekerja/ buruh dengan

direpotkan karena sering diwarnai kebijakan untuk kenaikan upah karena

pengusaha/ majikan. Disatu sisi pemerintah mengakui adanya konfik atai

tuntutan pekerja/ buruh ditengah inflasi yang tinggi.

perselisihan yang terhindarkan, tetapi disisi lain pemerintah sepertinya

Di era „Orde Baru‟ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 juga

menghindar untuk ambil posisi dalam hal antisipasi untuk harmonisasi

peraturan perundangan lainnya di bidang ketenaga kerjaan dipertahankan

hukungan antar para pihak.

karena dirasakan sebagai sesuatu

yang efektif untuk meredam gejolak

Untuk terwujudnya harmonisasi hubungan industrial pemerintah

pekerja/ buruh. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 pihak

telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut diaktualisasikan dengan

pemerintah mendapat legitimasi untuk campur tangan dalam urusan

cara mendamaikan

dan upaya

perselisihan hubungan industrial, dan pemerintah punya peluang besar

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka pencapaian

untuk perlindungan hak-hak pekerja/ buruh. Serta untuk mengendalikian

stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1957 pemerintah telah

pengaruhnya terhadap ekonomi nasional.

para pihak untuk kebebasan berserikat

mengeluarkan

Undang-Undang

Penyelesaian

Perselisihan

Nomor

1957

tentang

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 kepentingan

harapan

melalui

pekerja/ buruh lebih terlindungi. Karena dengan system penyelesaian

diundangkannya undang-undang tersebut akan dapat membatasi pemogokan

melalui P4 dirasakan oleh pekerja/ buruh adalah suatu proses penyelesaian

yang banyak terjadi pada saat itu, dan diharapkan akan terwujud kedamaian

sengketa secara sederhana, tidak terlalu formal, dan banyak peran yang

Perburuhan

22

Tahun

dengan

dilakukan panitera yang terdiri dari unsur tripartit, serikat buruh, organisasi

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

majikan dan juga pihak pemerintah.

Pekerja/ Serikat Buruh,

politik hukum pemerintah bermaksud untuk

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 pemerintah secara formal

memberikan legitimasi setingkat undang-undang kepada keberadaan Serikat

mempunyai hak veto untuk membatalkan putusan, sehingga dalam hal

Pekerja/ Serkat Buruh. Hal ini adalah pengakuan realitas hukum terhadap

mewujudkankan kebijakan ketenagakerjaan pemerintah maka pihak

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Pekerja/ buruh Indonesia dengan adanya

buruhpun tidak bisa memaksa untuk merubahnya. Ini sebetulnya suatu

undang-undang tersebut bebas untuk membentuk organisasinya sendiri,

peluang bagi pemerintah untuk harmonosasi hubungan industrial.

karenanya pihak pengusaha/ majikan tidak boleh menghalanginya. Lebih

Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk

tegaslagi bahwa melalui Pasal 28 jo 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

hubungan harmonis antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan tapi

2000, memberikan sanksi pidana bagi yang melakukan tindakan

karena banyak kendala yang dihadapi maka untuk optimalisasi dan

menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja/ serikat buruh.

realisasinya masih perlu waktu dan kerja keras lagi .

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, politik hukum

Dalam rangka reformasi hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah

pemerintah bermaksud untuk membenahi aturan hukum ketenagakerjaan/

mengundangkan tiga buah undang-undang , yaitu Undang-Undang Nomor

hukum perburuhan materil agar adaptif dengan tuntutan kebutuhan

21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Undang-Undang

masyarakat. Untuk operasionalnya maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang

2003 tentang Ketenaga Kerjaan diikuti dengan aturan hukum yang lebih

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

kongkrit diantaranya adalah: (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Industrial dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Transmigrasi RI Nomor: KEP 48/ MEN/ IV/ 2004 Tentang Tata Cara

Manusia.

Pembentukan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi RI Nomor: KEP 20/ MEN/ 2004 Tentang Tata Cara

Untuk Kesejahteraan pekerja diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor

Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; (3) Keputusan

22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP 21/ MEN/ III/

Sosial Tenaga Kerja.

2004 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/

Secara

normatif

perangkat

Peraturan

Perundang-Undangan

Karaoke; (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:

tersebut diatas ditujukan untuk perlindungan terhadap pekerja/ buruh, hal

KEP 69/ MEN/ 2004 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri

ini antara lain :

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:KEP 227/ MEN/ 2003 Tentang
Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional; (5) Keputusan



Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang-Undang

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP 102/ MEN/ VI/

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; (6) Keputusan

“pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP 51/ MEN/ IV/

pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga

2004 Tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu; (7) Keputusan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” 32

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP 68/ MEN/IV/
2004 Tentang Pencegahan dan Penangguhan HIV/ AIDS di Tempat Kerja;



Perihal permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja

(8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP

(PHK),

101/ MEN/ VI/ 2004 Tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia

Ketenagakerjaan

Jasa Pekerja/ Buruh; (9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemutusan Hubungan Kerja diajukan secara tertulis kepada

Undang-Undang
mengatur

Nomor
bahwa:

13

Tahun

2003

“permohonan

tentang

penetapan

RI Nomor: KEP 115/ MEN/ VII/ 2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak
32

Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat; (10)

Indonesia., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit Pasal 151
ayat (3).

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai

Nomor 2 Tahun 2004 maka lahirlah P.H.I (Pengadilan Hubungan Industrial)

dengan alasan yang menjadi dasarnya.”33 Lembaga penyelesaian

menggantikan posisi P.4.D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah Peradilan

Daerah) dan P.4.P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat)

Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

lembaga penyelesaian perselisihan andalan dari Undang-Undang Nomor 22

tahun 2004.

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Latar belakang
penyebab digantikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah

Melalui

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2004

tentang

dikarenakan lembaga yang menangani proses penyelesaian perselisihan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemerintah dalam hal ini

dengan mengacu pada undang-undang ini tidak mampu mewujudkan

pembentuk undang-undang bermaksud untuk memperbaiki perihal soal-soal

penyelesaian perselisihan perburuhan secara cepat, tepat, adil dan murah.

formal ketenagakerjaan/ perburuhan, yaitu mekanisme penyelesaian

Menurut sementara pihak bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

perselisihan sengketa hubungan industrial, yang tujuan utamanya adalah

1957, selain proses penyelesaian yang bertele-tele, putusan tidak bersifat

untuk pencerahan dalam mewujudkan keadilan dalam hal penyelesaian

final dikarenakan dapat digugat di P.T.U.N (Pengadilan Tata Usaha

perselisihan hubungan industrial.

Negara), P.4.D/ P.4.P cenderung berpihak kepada pengusaha, selain itu

Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini ditujukan untuk

P.4.D/ P.4.P sarat dengan intervensi pemerintah.

memberikan perlindungan terhadap kepentingan pekerja/ buruh dalam hal

hukum yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Uyang Nomor 2

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses penyelesaian

Tahun 2004 dimaksudkan dapat diwujudkan. Sehingga terwujud suatu

perselisihan yang adil, cepat, tepat dan murah. Dengan Undang-Undang

mekanisme proses penyelesaian sengketa hubungan industrial yang
cepat,murah, dan efektif masih dipertanyakan.

33

Indonesia., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit Pasal 152
ayat (2).

Tetapi apakah politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam proses penyelesaian perkara

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

antara lain mengatur:

diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.36




Bahwa “apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak

eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00

untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak

(seratus lima puluh juta rupiah)”.37

mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap





Bahwa “batas waktu bagi Majelis Hakim untuk penyelesaian

gagal.” 34

perkara di Tingkat PN (Pengadilan Negeri) selambat-lambatnya 50

Bahwa “dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau para

(lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang perkara.”. 38

pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan



Bahwa “dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial,



Bahwa “dalam hal permohonan kasasi batas waktu bagi

penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri setempat”.35

penyampaian berkas perkara ke Ketua M.A (Mahkamah Agung)

Bahwa “hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

tanggal penerimaan permohonan kasasi”. 39


P.H.I

pada

P.N

(Pengadilan

Negeri)

untuk

Bahwa “batas waktu M.A (Mahkamah Agung) untuk menyatakan
penyelesaian perselisihan hak atau PHK, selambat-lambatnya 30

34

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Lok.cit, Pasal 3 ayat
(3).
35
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.,Lok.cit, Pasal 14 ayat
(1)

36
37
38
39

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Loc.cit, Pasal 57.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Loc.cit, Pasal 58.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Loc.cit Pasal 103.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Loc.cit Pasal 112.

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan

dengan isi Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang

permohonan kasasi.” 40

berbunyi: “ Setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat
bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

pengaduan lisan atau tulisan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”.

Manusia, politik hukum pemerintah bermaksud untuk memberi peluang

Kemudian dikuatkan lagi dalam Bab VIII Pasal 101 Undang-Undang

bagi pekerja/ buruh untuk penyelesaian sengketa hubungan industrial

Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, Lembaga Komnas HAM dapat menampung

melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.. Pada Pasal 89 Ayat 3 Sub

seluruh laporan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran hak asasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan bahwa Komnas HAM

manusia.

dapat menyelesaikan dan memberikan pendapat atas sengketa publik

41

,

Tetapi Komnas HAM belum efektif dalam hal penyelesaian

baik terhadap perkara pekerja/ buruh yang sudah disidangkan maupun yang

hubungan industrial, dan harapan masyarakat industrial tertumpu pada PHI

belum disidangkan.

(Pengadilan Hubungan Industrial) untuk dapat menyelesaikan sengketa

Sengketa

ketenagakerjaan

tergolong

sengketa

publik

yang

dapat

hubungan industrial.

mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional, maka peluang
pengaduan pelanggaran hak-hak pekerja/ buruh tersebut dapat disalurkan
untuk penyelesaiannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai

40

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004., Loc.cit Pasal 115.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menjelaskan, bahwa yang dimaksud sengketa publik dalam
undang-undang ini adalah termasuk 3 (tiga) golongan sengketa besar, yaitu
sengketa pertanahan, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa lingkungan
hidup.
41

BAB III

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang
POLA SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL

mengakibatkan pertentangan atara para pihak mengenai masalah-masalah

DAN CARA PENYELESAIANNYA
tersebut masih terjadi, dan sulit untuk diselesaikan, dan justeru hal inilah
A.

Perselisihan Hubungan Industrial
Seperti yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

yang menjadi alasan kuat dari latarbelakang dibentuknya peradilan khusus,
yaitu PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa perselisihan
hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/
serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.42 Ini berarti
bahwa bila tidak ada dan atau dapat menghindari terjadinya perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan diantara para pihak sehubungan
dengan masalah hak, kepentingan, dan masalah pemutusan hubungan kerja,
serta masalah perihal serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan
maka tidak akan terjadi sengketa atau perselisihan hubungan industrial.

Kepentingan pekerja/ buruh
Kepentingan pekerja/ buruh dipermasalahkan berawal dari
perlunya lapangan kerja sebagai sumber penghidupan yang layak, yang
kegunaannya bukan saja dirasakan oleh pekerja/ buruh tapi juga oleh
seluruh anggota masyarakat secara umum. Terlebih lagi bagi mereka yang
tergolong pekerja/ buruh rendahan (operator) yang upahnya kecil, karena
tanpa kerja atau kehilangan pekerjaan akan dengan mudah untuk masuk
pada kehidupan yang suram. Lapangan kerja banyak ragamnya, ada yang
masuk sektor pekerjaan informal dan ada yang masuk sektor formal.
Mereka yang menjadi pekerja/ buruh perusahaan hanya bagian dari mereka,
yang memperoleh kesempatan kerja sebagai pekerja/buruh perusahaan..
Setiap pekerja/ buruh perusahaan mengharapkan agar mendapatkan upah

42

1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc.cit. Pasal 1 Ayat

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kenyataannya sering

berbeda dari yang diharapkan, bahkan pakta dilapangan menunjukkan pada

domba antara serikat pekerja/ serikat buruh. Tapi juga ada yang mengatakan

umumnya kwalitas kehidupan pekerja/ buruh masih jauh dari sejahtera.

perlu juga diatur karena ada kalanya antara serikat pekerja/ serikat buruhpun

Apa yang diharapkan pekerja/ buruh dan apa yang diharapkan oleh

juga bisa terjadi perselisihan kepentingan, yang pada umumnya terkait

pengusaha/ majikan idealnya sama-sama menghendaki kwalitas kehidupan

masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan

yang baik, tapi secara teoritik itu semua tergantung pada hasil bargaining

perjanjian kerja bersama.

konplik kepentingan antara mereka. Dengan langkanya kesempatan kerja di

Untuk melindungi kepentingan pekerja/ buruh telah dikeluarkan

tengah melimpahnya tenaga kerja maka kepentingan pekerja/ buruh

perangkat perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 21

menempati posisi yang rawan, karenanya kepentingan pekerja/buruh

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

mandeg dalam posisi kepentingan dalam hal kapasitas tetap kerja (job

2003 tentang Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

security). Dalam posisi seperti ini perlindungan hukum terhadap buruh

2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, serta berbagai

terletak pada permasalahan sehubungan dengan bagaimana hukum

aturan pelaksanaannya. Tapi nampaknya belum optimal untuk perlindungan

mengatur kepentingan pekerja/ buruh dalam perihal pekerjaannya dan upah

kepentingan pekerja/ buruh.

yang didapatkannya.

Materi hukum dari Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan telah

Pekerja/

buruh

untuk

melindungi

dan

memperjuangkan

memberi rambu-rambu kearah perlindungan kepentingan pekerja/ buruh

kepentingannya membutuhkan perlindungan perkumpulan berupa serikat

tapi karena tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai maksud dan tujuan

pekerja/ serikat buruh , tapi

yang sebenarnya maka terjadilah penyimpangan yang merugikan para

kenapa undang-undang memasukan

perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh sebagai sala satu hal yang

pekerja/ buruh.

dapat diperkarakan di PHI. Hal ini menjadi permasalahan ada yang
mempersepsikan bahwa hal ini suatu hal yang dapat menimbulkankan adu

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai dengan alasan yang

Hubungan Industrial melalui Pasal 3 Ayat (3) mengatur, bahwa apabila

menjadi dasarnya. Lembaga dimaksud adalah PHI seperti yang diatur

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

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Untuk dipatuhinya Pasal 151 ayat

berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ternyata tidak ada sanksi yang

kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Kaidah seperti ini

memaksa sebagai akibatnya hampir semua gugatan PHK diajukan oleh

jelas berakibat melemahnya kekuatan hukum lembaga bipartit. Selanjutnya

pekerja/ buruh, bukan oleh pengusaha. Pengusaha lebih diuntungkan lagi

pada tahap ke dua, bila perundingan bipartit gagal, maka dimasukan ke

karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomo2 Tahun 2004

lembaga mediasi dengan fungsi melakukan mediasi untuk penyelesaian

bahwa, dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak, atau para pihak,

ketenagakerjaan di instansi ketenagakerjaan kabupaten/ kota. Sesuai

maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian

ketentuan hukum bahwa pendapat mediator yang biasa disebut anjuran

perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

adalah juga kekuatan hukumnya lemah, karena tidak mengikat dan para

setempat. Terhadap perkara yang diproses di PHI diberlakukan Hukum

pihak berhak untuk menolaknya, sehingga hanya bersifat administratif saja.

Acara Perdata yang berlaku di peradilan umum.

Dengan lemahnya kekuatan hukum putusan mediator, dan kemudian
pengusaha bersifat pasif maka ujung-ujungnya memaksa pekerja/ buruh

B.

Lembaga

Yang

Menangani

Penyelesaian

Perselisihan

untuk mengajukan gugatan ke P.H.I. Realitas di lapangan menunjukkan

Hubungan Industrial

bahwa sangat jarang pengusaha mengajukan gugatan ke PHI, termasuk

Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

perkara PHK. Kejadian seperti ini kontradiktif dengan bunyi Pasal 151 ayat

1957 penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkonsentrasi di P4D

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa,

dan P4P, saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis ke Lembaga

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, lembaga yang paling

dominant untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah PHI

Saat itu tidak banyak para pihak yang berselisih perihal hubungan industrial

(Pengadilan Hubungan Industrial).

menggunakan jasa Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi dikernakan sering
kali Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi menolak perkara dan

1.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

menyatakan diri tidak berwenang, dikarenakan sudah ada Panitia (P4D/

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-

P4P) yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menyelesaikan

Undang Nomor 12 Tahun 1964

perselisihan perburuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (c), bahwa perselisihan

1957.

antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau

Disisi yang lain Lembaga Arbitrase Sukarela di bidang perburuhan yang

gabungan serikat buruh adalah sehubungan dengan tidak adanya

diselenggarakan pihak swasta masih belum poluler, karena Arbitrase

persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/ atau

Sukarela yang dimaksud

keadaan perburuhan.

hanya diatur oleh 7 (tujuh) pasal saja, sehingga tidak lengkap dan sulit

oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957

untuk pelaksanaannya. Juga sebelum tahun 1999 tidak ada satu lembaga
Penyelesaian Perselisihan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

atau orang perorangan yang berani menyatakan dirinya sebagai arbiter

1957:

perburuhan. Baru pada tahun 1999 baru ada dan beroperasi apa yang
Pada masa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

dinamakan AAKI (Asosiasi Arbiter Ketenagakerjaan Indonesia). Lembaga

1957, penyelesaian perselisihan hubungan industrial tertumpu pada Panitia

ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerjasama

(P4D/P4P) walaupun sebetulnya dapat menggunakan Peradilan Umum
(Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dan juga dapat menggunakan
Arbitrase Sukarela (Voluntary Arbitration).

dengan AAFLI (Asosiasi American of Free Labor Institute). Tapi lembaga

maka pihak yang berselisih dapat meminta bantuan jasa pihak ketiga. Yang

inipun kurang dimanpaatkan oleh para pihak yang bersengketa. 43

dimaksud pihak ketiga disini adalah pegawai perantara Dep. Tenaga kerja

Jalan penyelesaian yang

ditempuh oleh Serikat Buruh dan

yang akan bertindak sebagai Juru Damai (Copulsary Conciliator), atau juru/

Majikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang

dewan pemisah yang bertindak sebagai Arbitrase Sukarela (Volantary

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah dengan cara:

Arbitration). Dalam hal meminta jasa bantuan pihak ketiga ini para pihak

Pertama-tama, dengan jalan berunding (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

yang berselisih diberi kewenangan untuk memilih menggunakan jasa

Nomor 22 Tahun 1957). Para pihak yang berselisih diwajibkan untuk

perantara atau menggunakan jasa arbitrase sukarela. Bila para pihak tidak

berupaya menyelesaikan perkaranya melalui cara-cara damai atau secara

mau menyerahkan untuk penyelesaian perkaranya pada Arbitrase Sukarela,

musyawarah untuk mupakat (negotiation) tanpa melibatkan pihak ke tiga.

maka

Bila terjadi perdamaian maka untuk selanjutnya hasil perdamaian yang telah

Perburuhan untuk melakukan pemerantaraan. pemberitahuan tersebut maka

dicai oleh kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian,

Pegawai Kepaniteraan Perburuhan tersebut pada waktu 7 (tujuh) hari

dimana pegawai perantara membubuhkan tanda tangan pada perjanjian

mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara perselisihan tersebut.

tersebut sebagai saksi. Pada tahap ini merupakan proses mediasi wajib

Pegawai Kepaniteraan Perburuhan di tunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk

(Compulsary Mediator), dimana pegawai perantara bertindak atau berperan

memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan berdasarkan Pasal

sebagai juru penengah .

1 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004). Dalam hal

Selanjutnya, jika upaya penengahan ini tidak menghasilkan

para

pihak

memberitahukan

kepada

Pegawai

fungsinya sebagai perantaraan Pegawai Kepaniteraan Perburuhan bertindak

kesepakatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957,

sebagai juru penengah (Compulsary Mediator) atau

43

Compulsary Conciliator)

Aloysius Uwiyono., “Hak Mogok di Indonesia”, (Cet ke 1, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hlm.
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Kepaniteraan

bertindak sebagai

Selanjutnya, jika Pegawai Kepaniteraan Perburuhan dimaksudkan
tidak dapat menyelesaikan dengan jasa perantaraannya, maka Pegawai

putusan P4P dapat digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh
pihak yang tidak puas terhadap putusan P4.

Kepatiteraan Perburuhan tersebut segera menyerahkan perkara tersebut

Dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan P4Pusat ditetapkan

kepada Panitia (P4D/ P4P) yang berperan sebagai Arbitrase Wajib (

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Menteri Tenaga Kerja dapat

Compulsary Arbitration), dengan memberitahukan kepada para pihak yang

membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu Putusan P4Pusat (hal veto

berselisih. Untuk kasus perorangan diajukan diajukan ke P4D, dan untuk

Menteri Tenaga Kerja).

kasus masal diajukan ke P4P. Bagi mereka yang tidak puas terhadap

Menteri Tenaga Kerja dalam hal menveto putusan P4P dimaksudkan

putusan P4D dalam jangka waktu 14 hari dapat mengajukan banding ke

diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17

P4P.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957.
Komposisi Panitia (P4D/P4P) adalah: 5 (lima) orang dari kalangan

Syarat tersebut : (1) Bahwa penggunaan hak veto tersebut haruslah

pemerintah, 5 (lima) orang dari kalangan buruh, dan 5 (lima) orang dari

dimaksudkan dalam hal untuk memelihara ketertiban umum serta untuk

kalangan majikan, dan untuk masing-masing anggota ditunjuk seorang

melindungi kepentingan Negara; (2) Bahwa sebelum ditetapkan putusan

pengganti.

penundaan atau pembatalan putusan P4 tersebut haruslah terlebih dahulu

Posisi P4 sebagai arbitrase wajib yang berada dalam struktur Departemen

melakukan perundingan dengan Menteri Pertanian.

Tenaga Kerja ini menempatkan P4 lembaga arbitrase yang tidak

Jika Menteri Tenaga Kerja tidak menggunakan hak vetonya, maka

independent. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan putusan P4 tidak

setelah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan P4 Pusat

bersifat final and binding. Oleh sebab itu putusan P4P dapat ditunda atau

tersebut ditetapkan, putusan tersebut wajib dilaksanakan di bawah

dibatalkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Bahkan berdasarkan Undang-

pengawasan Kantor Departemen Tenaga Kerja.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,

Persoalan selanjutnya adalah jika pihak yang terkena kewajiban hokum

berlandaskan pada perjanjian penyerahan yang sekaligus sepakat untuk

untuk

untuk

mematuhi putusan arbiter (sub mission agreement) atau berdasarkan

melaksanakan putusan tersebut. Situasi tersebut jelas memperpanjang

klausula arbitrase (arbitration clause). Dengan kata lain bahwa para pihak

proses penyelesaian perselisihan perburuhan. Total waktu yang dibutuhkan

yang berselisih diwajibkan oleh Undang-Undang untuk menempuh

untuk penyelesaian suatu perkara dari tingkat Perantara sampai dengan

mekanisme penyelesaian perselisihan yang mereka hadapi baik sebagai

tingkat P4Pusat rata-rata adalah 12 (dua belas) bulan. Dengan rincian; pada

mediator maupun konsiliator. Dengan demikian orientasi para pihak yang

tingkat Pegawai Perantara memerlukan waktu sekitar 3 bulan, pada tingkat

berselisih adalah untuk memenangkan perkara bukan berorientasi untuk

P4 Daerah memerlukan waktu sekitar 5 bulan, dan di tingkat P4 Pusat

menyelesaikan masalah.

melaksanakan

Putusan

P4

Pusat

tersebut

menolak

sekitar 4 bulan

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Selanjutnya karena P4 Pusat tidak memiliki aparat atau organ yang

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, para pihak yang tidak puas terhadap

berwenang memaksakan pelaksanaan putusa P4 yang sudah bersifat

putusan P4P, dalam tenggang waktu 90 hari dapat mengajukan gugatan

mengikat, maka putusan tersebut baru dapat dilaksanakan pelaksanaannya

terhadap P4P langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

setelah Putusan P4 Pusat tersebut mendapatkan fiat eksekusi dari

Bila dari pihak yang berselisih masih ada yang belum puas terhadap putusan

Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini, mereka dapat mengajukan

Ketidak berdayaan P4 Pusat dalam melaksanakan pelaksanaan putusan

permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pengajuan kasasi tidak boleh

disebabkan oleh kedudukan P4 itu sendiri yang merupakan Lembaga

lebih dari 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan

Arbitrase Wajib, yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang lajimnya

Tinggi Tata Usaha Negara ditetapkan.

disebut sebagai pengadilan semu (quasi peradilan). Selain itu secara

Dengan latar belakang tahapan-tahapan proses beracara dalam

filosofis bahwa para pihak yang berselisih atau berperkara di P4P tidak

mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut, maka jangka

waktu penyelesaian kasus perburuhan akan memakan waktu lama. Bisa

Yang menderita risiko dari penyelesaian perkara yang berbelit-belit ini

sampai tiga tahun lebih. Masalah nya pada penyelesaian perkara di Panitia

adalah pihak buruh/ pekerja.

(P4D/ P4P)

tidak ada batas waktu, berapa lama perselisihan dapat

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 diantaranya, tidak

diselesaikan, bisa sampai bertahun-tahun, dan bahkan sampai para pihak

ada satu pasal pun yang menyebutkan perihal hak buruh dan kewajiban

ada yang telah menggal dunia belum ada penyelesaian.

majikan bila Panitia (P4D/ P4P) telah memutus penyelesaian perselisihan

Putusan Panitia (P4D/P4P) dapat dilaksanakan bila dalam jangka

tersebut.

waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diambil. Dan jika perlu
eksekusi putusan tersebut dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang
kewenangannya meliputi daerah hukum tempat kedudukan para pihak.
Hak veto Menteri Perburuhan bukan sekedar memperlambat tapi dapat

Perkara yang diajukan ke Arbitrase Sukarela:

membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan . Masalah ini dapat

Seperti juga untuk perkara yang diajukan para pihak ke Panitia

dimaklumi dikarenakan menyangkut Panitia-Panitia (P4D/ P4P) tersebut

(P4D/ P4P) untuk perkara yang diajukan pada Arbitrase Sukarela pun,

adalah ruang kewenangan Menteri Perburuhan, begitu juga halnya dengan

terlebih dahulu mereka wajib menggunakan jasa pegawai perantara yang

Ketua Panitia (P4D/ P4P) berada di bawah struktur Kementerian

akan melaksanakan fungsi mediasi wajib atau konsiliasi wajib.

Perburuhan yang secara otomatis tunduk kepada perintah Menterinya.

Bila para pihak yang berselisih menggunakan jasa

Arbitrase Sukarela

Suatu kejanggalan, bahwa ketika Putusan Panitia (P4D/ P4P) tidak

(Voluntary Arbitration), maka para pihak harus membuat perjanjian

dapat dilaksanakan, maka untuk pelaksanaannya dapat dimintakan kepada

penyerahan kasus kepada arbiter sukarela. Putusan arbiter bersifat final dan

Pengadilan Negeri, yang sebetulnya tidak tahu menau perihal adanya

mengikat, karena itu terhadap putusan arbiter ini tidak dapat diajukan

perselisihan perburuhan dimaksudkan.

banding. Selanjutnya putusan arbiter sukarela ini mempunyai kekuatan

Sebetulnya untuk mendukung dua undang-undang ini (Undang-

hukum yang sama dengan putusan P4P setelah mendapat ligalisasi dari P4P.

Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Setelah mendapat legalisasi P4P, untuk pelaksanaan putusan Arbiter

1964) telah dikeluarkan bebera aturan pelaksananya yaitu:

Sukarela para pihak dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi ke



Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor.KeP. 15 A/MEN/ 1994

Pengadilan Negeri. Setelah mendapat fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri

Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

maka putusan Arbitrase Sukarela tersebut mempunyai kekuatan hokum

dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan

yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri.

Perantara.
Putusan Menteri yang diterbitkan tahu 1994 ini memperkenalkan

Penyelesaian Perselisihan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun

lembaga Bipartit, yaitu lembaga perundingan antara buruh dengan

1964:

pengusaha atau perunding di tingkat Perusahaan, dan Pegawai Perantara,
Jalan penyelesaian yang

ditempuh oleh Serikat Buruh dan

yaitu Pegawai Kepaniteraan Perburuhan

yang menjadi perantara

Majikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang

perselisihan perburuhan tersebut.

Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta adalah tunduk pada

Putusan tersebut juga memperkenalkan Bipartit dan Pegawai Perantara

aturan hokum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Yang

untuk penyelesaian keluh kesah sebelum terlanjur menjadi suatu

disengketakan adalah segala hak buruh, meliputi: uang pesangon, uang jasa

perselisihan.

dang anti kerugian lainnya.
Sama seperti penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957,



Peraturan Menteri Nomor.03/MEN/1996 yang mengatur perihal

prosedur yang harus ditemopuh sangat panjang dan belum tentu dapat

jumlah besaran hak yang diterima buruh apabila terjadi PHK

membuahkan hasil.

(pemutusan hubungan kerja).

Peraturan Menteri yang diterbitkan pada tahun 1996 ini selanjutnya
dirubah dengan Kepmenaker Nomor.150/MEN/2000 tentang Penyelesaian

asas musyawarah mufakat/ kekeluargaan antara pekerja/ buruh dengan
majikan/ pengusaha, atau antara serikat pekerja dengan majikan. 44

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan, Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit ini memiliki
jangka waktu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan, jika waktu 30
hari tersebut 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,

2.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Menurut

pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, serta tanda tangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

para pihak. Hasil perundingan kedua belah pihak tersebut adalah dokumen

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

perjanjian bersama, yang wajib didaftarkan pada P.H.I (Pengadilan

tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial, lembaga yang menangani

Hubungan Industrial) di wilayah para pihak membuat perjanjian bersama

penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdiri dari: Bipartie,

tersebut.

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Bipartit

Mediasi
Lembaga Bipartit merupakan langkah pertama yang wajib

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2

dilaksanakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, undang-undang ini memberi
44

peluang untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Loc cit Pasal 6 dan
Pasal 7

tidak terjadi kesepakatan antara para pihak bersengketa, sebagai salah satu

Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator

upaya yang dapat dilakukan para pihak sebelum perkara sampai ke P.H.I

tersebut maka dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak

(Pengadilan Hubungan Industrial) dapat digunakan Lembaga Mediasi.

dan Mediator tersebut. Kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di

Perkara yang ditangani lembaga mediasi adalah perselisihan hak,

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

perselisihan kepentingan, perselisihan P.H.K (Pemutusan Hubungan Kerja),
dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu

Konsiliasi

perusahaan. Mediator dalam rangka penyelesaian perkara melakukan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi peluang pada para

mediasi atau menjadi juru damai yang dapat menjadi penengah dalam

pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industria melalui

penyelesaian sengngketa hubungan industrial tersebut.

lembaga Konsiliasi. Konsiliator diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Pengangkatan

seorang

Mediator

haruslah

memenuhi

persyaratan

Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja/ organisasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,

buruh. Segala persyaratan untuk menjadi pejabat Konsiliator diatur dalam

dan minimal berpendidikan S-1. Untuk pengangkatan dan akomodasinya

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana tugas terpenting

Mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

dari Konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait dalam

Sesuai ketentuan Pasal 10 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima penyelesaian

2004, Mediator dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si

konsiliator tersebut.

pekerja/ buruh, harus telah mempelajari duduk perkara sengketa yang akan

Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang bersengketa dan

dibawa pada pertemuan para pihak yang bersengketa. Proses mediasi sangat

membuat

cepat, tidak lebih dari 30 hari kerja.

Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsasi oleh Konsiliator tersebut

perjanjian

bersama

apabila

kesepakatan

telah

tercapai.

dapat didaftarkan di depan Pengadilan Negeri setempat. Demikian juga

eksekusinya dapat dijalankan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
tersebut.

Arbiter

diangkat

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Ketenagakerjaan, untuk kwalivikasi seorang arbiter Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 melalui Pasal 31 Ayat 1 menentukan persyarata untuk dapat

Arbitrase

diangkat menjadi Arbiter adalah sebagai berikut: (1) Beriman dan bertaqwa

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya telah

kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Cakap melakukan tindakan hukum; (3)

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Warga negara Indonesia; (4) Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berlaku di bidang sengketa

lima tahun); (5) Pendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S-1); (6)

perdagangan. Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial yang diatur

Berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter; (7) Menguasai

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan pengaturan

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan

khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.Undang-

dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase dan;

Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi peluang pada para pihak untuk

(8) Memiliki pengalaman dibidang hubungan industrial sekurang-

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase adalah

kurangnya 5 (lima) tahun.

sengketa perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat

Arbiter memberikan putusan atas penyelesaian perselisihan

Pekerja dan Majikan di dalam suatu perusahaan.

hubungan

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan

menimbulkan keraguan , pihak yang meragukan dapat memajukan tuntutan

atas dasar kesepakatan para pihak, putusan arbitrase bersifat pinal dan tetap,

ingkar terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat

tidak dapat diajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial),

dengan mencantumkan alasan-alasan otentik yang menimbulkan keraguan

terkecuali bila dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pembatalan ke MA

tersebut. Untuk perkara seperti ini Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 38

(Mahkamah Agung) RI.

industrial

dimaksud.

Terhadap

putusan

Arbiter

yang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat membuat putusan mengenai

Dispute Resolution)

dan (2) litigasi yaitu PHI (Pengadilan Hubungan

alasan ingkar dan terhadap hal tersebut tidak dapat diajukan perlawanan.

Industrial), dan dua-duanya itu adalah dalam fungsinya sebagai alternatif

Apabila untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut

(lilihan). Namun demikian kenyataannya yang non litigasi seperti bipartite,

Arbitrase dapat mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 44 Undang-

mediasi, dan arbitrase tidak difungsikan secara tepat guna sebagai

Undang Nnomor 2 Tahun 2004, maka seorang Arbiter harus membuat Akte

alternative penyelesaian, dan sepertinya undang-undang menggiring pihak

Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan

yang bersengketa untuk berperkara di PHI.

seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. Penetapan Akte Perdamaian tersebut
didaftarkan di Pengadilan, dan dapat pula dieksekusi oleh Pengadilan

Pengadilan Hubungan Industrial

sebagaimana lazimnya mengeksekusi suatu putusan. Putusan Kesepakatan

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan

Arbitrase tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan kepada masing-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

masing pihak satu rangkap, serta didaftarkan di Pengadilan Hubungan

Industrial. PHI adalah „Pengadilan khusus‟ dalam system Peradilan Umum,

Industrial. Terhadap putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum, tidak

pengadilan ini berfungsi untuk memutuskan perselisihan antara buruh dan

dapat dimajukan lagi. Karenanya terhadap sengketa yang sama tersebut

pengusaha

tidak dapat dimajukan lagi ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial.

Kepentingan; (3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan

Menurut U.Wiyono

45

yang

meliputi:

(1)

Perselisihan

hak;

(2)

Perselisihan

: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

perselisihan antara serikat pekerja. Peradilan Hubungan Industrial ini sangat

membagi sisten penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi dua

diharapkan oleh pekerja/ buruh untuk mampu mengatasi kekecewaan

bagian, yaitu (1) non litigasi atau yang biasa disebut ADR (Alternatif

mereka terhadap Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/
Daerah (P.4.P/ P.4.D) yang pada saat keberadaannya dinilai sangat lamban,
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bertele-tele dan tidak pasti. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam

rangka mencapai

tujuan system peradilan yang adil, cepat, murah dan

mulai perundingan bipartit sampai putusan pinal dari P.H.I dan MA harus

berkepastian hukum mengatur bahwa penyelesaian perselisihan perburuhan

tuntas dalam tempo 150 hari

diawali dari perundingan bipartit, proses mediasi, proses Peradilan

mememenuhi target cepatnya penyelesaian perkara.

Hubungan Industrial, dan Banding Ke Mahkamah Agung.

Seperti diatur Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, batasan

Dalam

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2004

yang setidaknya diharapkan dapat

tentang

waktu bagi Hakim di tingkat P.N (Pengadilan Negeri) untuk penyelesaian

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa hakim

perkara selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak

yang bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim karir dan dua hakim Ad

sidang pertama, tetapi karena proses administrasi perkara yang sangat

hoc.

lamban terutama dikarenakan tidak ada diatur waktu secara limitatif oleh

Seperti diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tugas

undang-undang, maka penerbitan dan penyerahan salinan perkara kepada

dan kewenangan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) adalah memeriksa

para pihak menjadi berlarut-larut. Untuk mendapat salinan putusan perkara

dan memutuskan perkara hubungan industrial untuk: (1) di tingkat pertama

dari panitera pengganti lamanya rata-rata 3 (tiga) bulan, terhitung sejak

mengenai perselisihan hak; (2) di tingkat pertama dan terakhir mengenai

perkara diputuskan..

perselisihan kepentingan; (3) di tingkat pertama mengenai perselisihan

Seperti diatur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam hal

pemutusan hubungan kerja; (4) di tingkat pertama dan terakhir mengenai

kasasi ke MA (Mahkamah Agung) batasan waktu bagi Kepaniteraan PHI

perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

pada PN untuk menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah

Secara normatif proses penyelesaian sengketa hubungan industrial

Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut diharapkan

tanggal permohonan kasasi. Tapi kenyataannya

dapat memakan waktu

dapat memenuhi tujuan system peradilan yang adil, cepat, dan murah.

berkisar 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Alasan yang dominan , dikarenakan

Terutama dengan adanya ketentuan bahwa proses penyelesaian perkara dari

memori atau kontra memori kasasi belum diserahkan ke panitera.

Selenjutnya apa yang diatur Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

tidak menentukan batas watu secara jelas dan tegas untuk waktu proses

2004, dalam hal pemeriksaan perkara kasasi di M.A (Mahkamah Agung) ,

adminitisi dimaksudkan..

pernyataan penyelesaian perselisihan hak atau P.H.K (Pemutusan Hubungan

Kesulitan akan berlanjut pada masalah eksekusi untuk kasus-kasus

Kerja) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari M.A

penerimaan permohonan kasasi. Seperti dijelaskan oleh U.Wiyono bahwa,

(Mahkamah Agung). Penyebab sulitnya eksekusi terutama dikarenakan

seandainya konsisten dengan waktu yang telah ditentukan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus

Nomor 2 Tahun 2004, seharusnya sampai Putusan Mahkamah Agung hanya

tentang eksekusi.. Selain itu nyatanya Hukum Acara Perdata tidak

membutuhkan waktu 140 hari yaitu; 30 hari untuk proses penyelesaian di

akomodatif terhadap kenyataan pekerja/ buruh, terutama dalam hal syarat-

Bipartit, 30 hari untuk proses di Mediasi, 50 hari untuk berproses di PHI

syarat peletakan sita jaminan, sita eksekusi atau pelaksanaan eksekusi yang

(Pengadilan Hubungan Industrial), dan 30 hari untuk berproses di MA

sulit dan membutuhkan biaya yang mahal.

(Mahkamah Agung).46 Tapi kenyataannya berlangsung dalam waktu yang
sangat lama, salinan putusan kasasi diterima oleh para pihak dalam waktu

Hakim Ad hoc dan permasalahannya

rata-rata 2 (dua) tahun per kasus. Penyebab utamanya adalah waktu yang

Susunan struktur PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada

dibutuhkan proses administrasi yang meliputi (penunjukan hakim kasasi,

Pengadilan Negeri terdiri dari: (1) Hakim; (2) Hakim Ad hoc; (3) Panitera

pembuatan salinan putusan kasasi, pengiriman salinan putusan kasasi ke

Muda; (4) Panitera Pengganti. Untuk Pengadilan Kasasi di Mahkamah

P.N (Pengadilan Negeri), hingga pemberitahuan putusan kasasi kepada para

Agung terdiri dari: (1) Hakim Agung; (2) Hakim Ad hoc pada Mahkamah

pihak biasanya memakan waktu cukup lama) dikarenakan undang-undang

Agung dan; (3) Panitera.
Hakim Ad-hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi
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pekerja dan organisasi pengusaha. Diadakannya Hakim Ad-hoc dengan latar

belakang karena Hukum Perburuhan mempunyai sifat yang spesifik,

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jabatan hakim

dikarenakan dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti permasalahan-

Ad hoc tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain.

permasalahan ketenagakerjaan/ perburuhan. Permasalahan ketenagakerjaan/
perburuhan adalah bersifat interdisipliner selain perihal hukum juga perihal
sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

C.

Proses Penyelesaian Pesrselisihan Hubungan Industrial
Penyelesaian tahap pertama adalah melalui perundingan bipartit

Adapun yang menjadi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi

antara pekerja/ buruh dan atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan

Hakim Ad hoc pada Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc di Mahkamah

pengusaha. Tahap kedua bila perundingan bipartit gagal dilanjutkan dengan

Agung adalah: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Bertakwa kepada Tuhan

menggunakan lembaga mediasi atau konsiliasi dalam rangka penyelesaian

Yang Maha Esa; (3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya bila tahap perundingan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4) Berumur paling rendah 30 (tiga

bipartit dan juga tahap mediasi atau konsiliasi gagal untuk penyelesaian

puluh) tahun; (5) Berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; (6)

perselisihan maka tahapan ketiga adalah pihak berkepentingan mengajukan

Berwibawa, jujur, adil, dan brkelakuan tidak tercela; (7) Berpendidikan

gugatan ke P.H.I ( Pengadilan Hubungan Industrial).

serendah-rendahnya S-1 (Strata satu) kecuali bagi hakim Ad hoc pada

Pengadilan Hubunga Industrial adalah „Pengadilan Khusus‟ dalam

Mahkamah

Peradilan Umum yang menangani proses penyelesaian perselisihan

Agung

syarat

pendidikan

Sarjana

Hukum,

dan

(8)

berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun.

industrial. Sebagai konsekwensi logis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hakim Ad hoc di PHI diangkat dan ditunjuk berdasarkan SK

2004 yang tidak mengatur secara khusus tentang Hukum Acara P.H.I, dan

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum

berdasarkan Pasal 57 undang-undang ini Hukum Acara yang berlaku di

memangku jabatannya Hakim Ad hoc wajib disumpah atau memberikan

lingkungan P.H.I adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam

janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana

lingkungan Peradilan Umum, artinya secara umum harus menggunakan

aturan beracara dalam H.I.R atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Terdiri dari mereka yang sangat mendambakan adanya perubahan

Perdata. Secara umum proses penyelesaian di P.H.I mulai dari pengajuan

pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Menurut mereka Undang-

gugatan (pembuatan gugatan, pendaftaran, pembacaan), jawaban, replik,

Undang Nomor 22 tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar

duplik, pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah),

hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasakan sudah tidak

kesimpulan/konklusi, putusan perkara, hingga eksekusi putusan adalah

dapat lagi mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat industrial,

mengikuti HIR. Perbedaan hanya dalam hal: (a) biaya yang digratiskan

dikarenakan hak-hak pekerja/ buruh perseorangan belum terakomodasi

untuk perkara di bawah nilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta

untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial. Undang-

rupiah) karena disubsidi pemerintah sebesar Rp. 7.500.000/ setiap perkara;

Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar

(b) adanya Hakim Ad hoc yang berasal dari usulan serikat buruh dan

hukum penyelesaian sengketa hubungan industrial hanya mengatur

organisasi majikan.

penyelesaian hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan
untuk penyelesaiaqn perselisihan hubungan industrial pekerja/ buruh secara

Persepsi Masyarakat Terhadap PHI (Pengadilan Hubungan

perseorangan belum terakomodasi. Hal lain yang cukup mendasar adalah

Industrial)

dengan dijadikannya Putusan P.4.P sebagai obyek sengketa Tata Usaha

Terhadap keberadaan P.H.I terjadi pro dan kontra antara mereka

Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

yang setuju P.H.I dan yang tidak setuju adanya P.H.I, bahkan ada yang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya aturan seperti ini

secara tegas mengatakan bahwa P.H.I sangat merugikan kaum pekerja/

maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak pekerja/ buruh maupun

buruh dan karena itu P.H.I harus segera dibubarkan.

oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin panjang.,

Opini mereka yang pro dengan P.H.I

karenanya diperlukan reformasi Hukum Ketenagakerjaan

D.

Reformasi Hukum Ketenagakerjaan tersebut diawali dengan

Usaha Negara) dan Kasasi ke M.A (Mahkamah Agung) menjadi

lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/

disederhanakan melalui penyelesaian lewat P.H.I (Pengadilan Hubungan

Serikat Buruh, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2003 dikeluarkan

Industrial) yang bertempat di Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-

Tahun 2004 telah berupaya mempersingkat proses penyelesaian sengketa

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan:

hubungan industrial, yaitu harus sudah dilakukan dalam waktu lebih singkat

“Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mupakat sebagaimana

dari penggunaan waktu pada proses penyelesaian sengketa sebelum

dimaksud dalam Ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh menyelesaikan penyelesaian

Dengan

latar

belakang

pemikiran

tersebut

maka

dengan

perselisihan hubungan industrial yang diatur undang-undang”.47

diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara spirit dan

Selanjutnya, maka pada tanggal 14 Januari 2004 diundangkan Undang-

konsep

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

bagaimanapun permasalahan yang dihadapi telah ada langkah kongkrit

Industrial. Dengan diundangkannya undang-undang tentang penyelesaian

melakukan reformasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

perselisihan hubungan industrial yang baru tersebut telah membawa

industrial yang ditandai dengan pilihan metode penyelesaian yang

perubahan besar dalam system penyelesaian perselisihan hubungan

berpuncak di P.H.I (Pengadilan Hubungan Industrial). Tentunya sejak awal

industrial. Dengan perubahan tersebut penyelesaian perselisihan hubungan

para pekerja/ buruh sangat mengharapkan agar P.H.I dapat mewujukan

industrial yang selama ini dilakukan melalui pegawai perantara, P.4.D/

system penyelesaian sengketa hubungan industrial secara lebih baik.

memberikan

harapan

dan

mengurangi

P.4.P, Veto Menteri/ Banding Administrasi Ke P.T.U.N (Peradilan Tata
Opini mereka yang kontra atau keberatan dengan P.H.I,
47

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Loc.cit.
Pasal 136 Ayat (2)

rasa

pesimistis,

Terdiri dari mereka yang berpersepsi bahwa dengan sistem P.H.I

Pada tanggal 13 Januari 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah

penyelesaian sengketa menjadi tambah lama, bertele-tele dan tidak

menandatangani Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) Nomor 1

berkepastian hukum, yang pada gilirannya akan mengganggu produktifitas

Tahun 2005 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang

perusahaan. Mereka yang tidak setuju menghendaki agar Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2

Industrial dicabut saja, dan dibuatkan aturan yang tepat untuk mengatur

Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tersebut

lembaga

dapat

menjadi undang-undang. Pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2005 menyatakan

mewujudkan system penyelesaian sengketa hubungan industrial yang

menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

memenuhi kreteria cepat, sederhana, berbiaya murah dan dapat melindungi

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama 1 (satu) tahun.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja/ buruh. Mereka yang

Artinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 baru diberlakukan pada

menginginkan pembubaran P.H.I memberikan gambaran bahwa sebetulnya

tanggal 14 Januari 2006.

penyelesaian

sengketa

hubungan

industrial

yang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

peradilan khusus Penyelesaian Perselisihan Perburuhan seperti P.4.P/ P.4.D

Selanjutnya mereka yang tidak setuju dengan adanya P.H.I juga

seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah cukup

mempersoalkan tentang Hukum Acara Perdata yang digunakan dalam

ideal bila ada perbaikan atau revisi dalam penentuan panitia ad hoc nya,

system P.H.I Seperti diatur oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

kepastian waktunya, dan kepastian eksekusinya.

2004 bahwa hukum acara yang digunakan dalam PHI adalah Hukum Acara

Mereka yang tidak setuju dengan P.H.I, bahwa secara histories

Perdata yang berlaku di peradilan umum, menurut mereka hal ini tidak tepat

sepertinya pemerintahpun ada keraguan untuk mengundangkan Undang-

dan tidak layak untuk digunakan untuk penyelesaian perselisihan hubungan

Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga untuk pengundangannya pernah

industrial.

ditangguhkan beberapa waktu.

Mereka yang tidak setuju P.H.I mengingatkan pula bahwa masalah

tidak sempurnanya gugatan maka

ketenagakerjaan adalah ranah publik bukan ranah perdata. menurut mereka

banyak ditolak.

bahwa dengan menggunakan Hukum Acara Perdata maka penyelesaian

Walaupun berdasarkan Pasal 83 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

sengketa hubungan industrial menjadi lama dan bertele-tele bahkan banyak

2004 menentukan, bahwa hakim bila dalam pemeriksaan gugatan ternyata

perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat

ada

diwujudkan. Diantara penyebab bertele-telenya penyelesaian perkara

masalahnya bahwa untuk perbaikan tersebut membutuhkan waktu lama.

dikarenakan pihak pengusaha bila terkena sanksi pada putusan P.H.I selalu
melakukan kasasi ke M.A

gugatan yang diajukan pekerja/ buruh

kekuarangan dalam gugatan tersebut masih dapat diperbaiki, tapi

Pembuktian suatu kasus seluruhnya tergantung pada para pihak
yang berperkara. Tentunya pengusaha jauh lebih lihai karena memiliki uang
untuk menyewa advokat professional. Tidak jarang di P.H.I ditemukan

Perihal membuat gugatan
Dengan menggunakan hukum acara murni terdapat hal baru yaitu
soal pembuatan gugatan, hal ini telah merepotkan pekerja/ buruh sejak awal

untuk kasus P.H.K 1 (satu orang) pihak pengusaha sampai menyewa 3
(tiga) orang advokat, dimana hal seperti ini sulit dilakukan oleh pihak
pekerja/ buruh karena tidak ada uang.

untuk berperkara di P.H.I.Bapi pengusaha perihal pembuatan gugatan
tentunya suatu hal yang mudah untuk dikerjakan, tapi bagi pekerja/ buruh

Perihal waktu

dengan latar belakang minimnya sumber daya yang paham dan ngerti

Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh

penyusunan gugatan tentunya bukan suatu hal yang mudah. Akibatnya

hakim karier juga adalah tidak sesuai dengan semangat pemeriksaan yang

banyak gugatan yang diajukan oleh pekerja/ buruh yang jauh dari sempurna.

cepat dan sederhana.

Dihadapkan pada sikap pasif hakim P.H.I dan sesuai kewengannya berdasar

Dengan menggunakan hukum acara perdata, target 150 (seratus lima puluh)

hukum acara perdata untuk menilai gugatan, dengan alasan tidak lengkap/

hari untuk penyelesaian perselisihan perburuhan tidak dapat diwujudkan.

Meskipun Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan

Pembuktian suatu kasus seluruhnya tergantung pada para pihak

batas waktu penyelesaian perkara bagi Majelis Hakim di tingkat Pengadilan

yang berperkara. Tentunya pengusaha jauh lebih lihai karena memiliki uang

Negeri (P.N) selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak

untuk menyewa advokat professional. Tidak jarang di P.H.I ditemukan

sidang pertama, tetapi oleh karena proses administrasi yang sangat lamban

untuk kasus P.H.K 1 (satu orang) pihak pengusaha sampai menyewa 3

akibatnya penerbitan dan penyerahan salinan putusan perkara kepada para

(tiga) orang advokat, dimana hal seperti ini sulit dilakukan oleh pihak

pihak menjadi berlarut-larut. Untuk mendapatkan salinan perkara dari

pekerja/ buruh karena tidak ada uang.

panitera pengganti, lamanya berkisar 2 (dua) hingga 4 (empat) bulan atau

Masalah biaya, walaupun menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2

rata-rata 3 (tiga) bulan.

Tahun 2004 aturannya adalah gratis untuk perkara yang bernilai di bawah

Proses acara di P.H.I sesuai ketentuan Hukum Acara perdata meliputi:

Rp. 150.000.000 tapi nyatanya (praktek di lapangan) pekerja/ buruh yang

pembuatan/ pendaftaqran surat gugatan, upaya damai, jawaban, replik,

mengajukan perkara harus keluar biaya sedikitnya Rp. 750.000,-

duplik, bukti tertulis/ saksi-saksi, konklusi dan putusan hakim. Demikian

tentunya masih memberatkan pekerja/ buruh.

juga dengan proses kasasi meliputi: pemberitahuan putusan P.H.I,

Pengeluaran biaya dimaksudkan diantaranya untuk: pembelian meterai

penandatanganan akta kasasi, pembuatan/ pendaftaran memori kasasi,

gugatan, foto copi gugatan rangkap 7, meterai/ nazegelen/ legalisir bukti-

pembuatan/ pendaftaran kontra memori kasasi, pembacaan berkas oleh para

bukti, biaya saksi-saksi, pengambilan putusan.. Belum lagi untuk biaya

pihak, pengiriman berkas dan selanjutnya putusan dari M.A. Selanjutnya

transfortasi dan konsumsi, karena untuk proses perkara di tingkat

dalam hal eksekusi atas putusan hakim cenderung sangat birokratis dan

Pengadilan Negeri setidaknya pekerja/ buruh harus bersidang antara 8

memakan biaya besar.

hingga 10 kali. Lebih besar lagi pembiayaan bila pekerja/ buruh dari luar
kota yang jauh di kota proponsi dimana P.H.I berada.

Perihal biaya

yang

Pemberatan biaya bagi pekerja/ buruh yang berperkara juga terjadi

Pekerja/ Serikat Buruh) sebagai Anggota, sering kali memposisikan Hakim

dikarenakan proses dan jadwal persidangan P.H.I yang cenderung molor

Ad hok Serikat Pekerja/ Serikat Buruh berhadapan dengan Hakim Karir dan

dan terlantar

biasanya dengan alas an-alasan kesiapan dan kesibukan

Hakim Ad hoc pengusaha. Dalam posisi seperti ini nyatanya telah

panitera atau hakim karir, salinan putusan (putusan PHI pada P.N maupun

melahirkan conflik of interests yang berimplikasi serius terhadap kualitas

putusan kasasi) yang harus dijemput ke kepaniteraan peradilan.

putusan perkara. Hal ini terjadi karena disatu sisi bahwa kultur Hakim karir

Perihal pembuktian, dalam konteks pembuktian perkara menurut

yang cenderung pro-status quo dan disisi lain status Kakim Ad- hoc

Pasal 284 R.Bg/ 164 H.I.R, pekerja/ buruh hampir tidak memiliki akses

pengusaha yang umumnya masih aktif bekerja dalam unsur manajemen

samasekali untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Sebaliknya

perusahaan, dan mereka masih berkultur seperti habitat asalnya., sehingga

pengusaha akan secara leluasa dapat mengakses bukti surat dan saksi untuk

sulit untuk objektivitas dalam hal penafsiran dan interpretasi terhadap

mendukung dalil-dalilnya. Hal ini terjadi dikarenakan karena system

aturan hukum yang digunakan. Akibatnya terjadilah multi tafsir yang sering

administrasi dan kepersonaliaan perusahaan dikendalikan dan dikuasai

kali melahirkan putusan-putusan pengadilan yang melemahkan kepentingan

sepenuhnya oleh manajemen perusahaan. Apalagi menyangkut perihal jadi

pekerja/ buruh.

saksi, tentunya pekerja/ buruh aktif tidak akan berani menjadi saksi bagi
rekannya (penggugat), sebab dapat berakibat ia dapat di P.H.K.

Sehubungan dengan eksistensi P.H.I dan berakibat pada berteletelenya penyelesaian perkara ada baiknya diperhatikan pernyataan

Masalah para pelaksana hukum, dilapangan masih terlihat adanya

Bagirmanan pada pidato sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional M.A

perilaku yang inkonsistensi dengan konsep keadilan. Dalam hal membuat

tahun 2007 tentang perlunya pengkajian ulang terhadap keberadaan P.H.I (

keputusan Majelis Hakim yang terdiri dari satu orang Hakim Karir sebagai
Ketua, dengan satu Hakim Ad hoc perwakilan pengusaha (Apindo; Asosiasi
Pengusaha Indonesia) dan satu orang Hakim Ad-hoc perwakilan Serikat

Pengadilan Hubungan Industrial).48 Pada kesempatan tersebut Bagirmanan

dasar keterangan tidak mampu, karenanya berperkara secara cuma-cuma

mengemukakan alasan tentang perlunya pengkajian ulang terhadap P.H.I,

(pro bono).

yang menurutnya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1)

Sehubungan dengan masalah ketidak beresan dalam hal

Penyelesaian P.H.I sebaiknya tidak dilakukan di Pengadilan, melainkan

penyelesaian sengketa hubungan industrial, sebagai ilustrasi antara lain :

suatu badan yang bukan badan pengadilan, misalnya suatu badan yang
bukan badan peradilan, misalnya Badan Mediasi Nasional Penyelesaian

Di Tangerang pada tahun 2008, terjadi kasus mutasi berlanjut ke

Perselisihan Tenaga Kerja (2) Kalaupun tetap diperlukan pengadilan

pemutusan hubungan kerja, terhadap Anastasia dan ke 23 (dua puluh tiga)

hendaknya: (a) Hanya perkara tertentu yang diperiksa di pengadilan, atau

orang

(b) Upaya hukum tertinggi ke Pengadilan Tinggi dan tidak perlu ke

penyelesaian perkara:

Mahkamah Agung; (3) Sistem Hukum Ad hoc yang mewakili pekerja dan

Di tingkat Bipartit perkara tidak terselesaikan, lalu berlanjut ke tingkat

pengusaha harus ditiadakan dan pemeriksaan di P.H.I (Pengadilan

mediasi; di tingkat mediasi Mediator memerintahkan agar pekerja

Hubungan Industrial) cukup dilakukan oleh hakim biasa. Kalau hakim Ed

dipekerjakan kembali sesuai bidangnya masing-masing tetapi pihak

hoc tetap dipertahankan, hendaknya hakim Ad hok dimaksudkan bukanlah

pengusaha didak mematuhinya bahkan pihak pengusaha

sebagai perwakilan pekerja dan juiga bukan perwakilan pengusaha

scorsing tanpa upah, sehingga perkara tersebut berlanjut dengan diadukan

melainkan orang-orang terpilih atau yang ditunjuk karena keahliannya;

oleh para pekerja

(4) tidak seyogyanya negara memikul biaya perkara P.H.I terkecuali atas

dengan putusan yang sangat merugikan pihak pekerja/ buruh yaitu dengan

pekerja pabrik sepatu di PT. HASI Tangerang, dengan proses

melakukan

ke P.H.I; Pengadilan hubungan industrial memutus

putusan pemberhentian tanpa syarat apapun. Atas putusan tersebut diajukan
48

Prof. Dr. Bagirmanan., Ketua Mahkamah Agung RI, Sambutan
Pembukaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada tgl 2 s/d 6
September 2007 di Makasar.

kasasi mulai April 2008 dengan informasi sementara bahwa pekerja/ buruh
dikalahkan.

karena yang diharapkan oleh pihak pengusaha adalah bukan sekedar P.H.K,
Di Tangerang pada tahun 2009 terjadi kasus Pemutusan Hubungan

tapi lebih dari itu adalah P.H.K tanpa syarat yang tanpa diikuti kewajiban

Kerja terhadap Sri Maryanto, pekerja pabrik sepatu di PT HASI

untuk memberikan apapun pada pekerja/ buruh. Sampai saat ini kasus

Tangerang.Dengan tuduhan bolos maka di kenakan SP 1, SP 2, kemudian di

belum selesai tapi setidanya dapat memberikan gambaran betapa

P.H.K, karena merasa dirugikan pekerja/ buruh mengajukan gugatan dengan

pengusaha/ majikan betul-betul arogan dalam memperlakukan pekerja/

proses penyelesaian perkara:

buruh.

Di tingkat bipartit perkara tidak terselesaikan, lalu berlanjut ke tingkat

.Ada pengakuan salah satu informan yang kami hubungi, bahwa seringnya

mediasi; ditingkat mediasi Mediator memerintahkan agar perusahaan

terjadi putusan P.H.I merugikan buruh ada kecenderungan bahwa Hakim

mempekerjakan kembali pekerja/ buruh. Terhadap peritah Mediator yang

Ad Hok merangkap sebagai konsultan di peruusahaan.

berkekuatan sebagai anjuran tersebut pihak Pengusaha didak terima, untuk
kelanjutannya pihak pekerja/ buruh mengajukan gugatan ke Pengadulan

Di Tangerang, pada tahun 2007 terjadi P.H.K masal dengan tujuan

Hubungan Industrial.; terhadap gugatan pekerja/ buruh tersebut PHI

menggantikan pekeja/ buruh bersetatus pegawai tetap dengan pekerja/ buruh

memutus dengan putusan P.H.I “NO” (gugatan tidak diterima dan kembali

bersetatus kontrak berlanjut mirip Outsourcing. Terjadi terhadap 200 orang

ke nol) karena tidak dipenuhinya persyaratan); dengan posisi putusan

karyawa PT. Argo Pantes TBK di Tangerang, dengan proses penyelesaian

seperti itu pihak pekerja/ buruh jelas dirugikan dan pihak pengusaha

sengketa sebagai berikut:

diuntungkan. Tapi dalam posisi diuntungkan demikian itu pihak belum puas

Di tingkat Bipartit: Sejak awal di pihak perusahaan ada rencana untuk

dikarenakan P.H.K yang dia lakukan terhadap pekerja/ buruhnya tidak dapat

merumahkan karyawan tanpa konpensasi, untuk perwujudannya maka pihak

dibatalkan. Kejadian seperti ini sangat ironis terlebih lagi setelah terhadap

perusahaan mengintimidasi pekerja/ buruh dengan informasi bahwa

putusan “NO” ini pihak pengusaha masih mengajukan gugatan. Ini terjadi

perusahaan dalam keadaan

merugi (kritis), sehingga perlu rasionalisasi

perusahaan dengan pengurangan pekerja/buruh berlangsung pada bulan

seperti halnya dengan “outsourcing” terhadap pekerja/ buruh perlindungan

Oktober- Desember 2007; Rencana untuk merumahkan karyawan tanpa

hukum hak-haknya menjadi sangat lemah.

konpensasi tersebut sudah pasti mendapat perlawanan dari pihak pekerja/
baruh, tapi dengan intimidasi bahwa perusahaan dalam keadaan kritis maka
pihak buruh tidak bias apa-apa ; atas protes pekerja/ buruh maka ditawarkan
uang kebijakan sebesar, setiap 3 (tiga) tahun masa kerja satu bulan gaji, jadi

BAB IV

kalau sudah bekerja 15 (lima belas) tahun uang kebijakannya sebesar 5 kali
ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
satu bulan gajih, untuk yang gaji perbulannya Rp.1.000.000,- maka dapat

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Rp.5.000.000,- Karena tidak ada kemampuan untuk melawan intimidasi
alas an krisis perusahaan maka pada akhirnya buruh menerima tawaran

A.

Upaya Pemerintah Untuk Mencegah dan Mengatasi

perusahaan itu.

Perselisihan Hubungan Indistrial

Tapi nyatanya setelah 200 pekerja/ buruh di P.H.K, perusahaan menerima

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sala satu

banyak pekerja/ buruh baru tapi dengan status pekerja/ buruh kontrak.

komponen dari system hukum ketenagakerjaan.49 Sebagai sub system dari

Pekerja/ buruh kontrak yang menggantikan sejumlah karyawan tetap yang

system hukum ketenagakerjaan maka kwalifikasi tentang keberadaan

di PHK kan tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Th.

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat dipengaruhi oleh sub

2003 harusnya paling lama 2 (dua) tahun telah diangkat menjadi pekerja/

system-sub system hukum ketenagakerjaan lainnya . Dengan kata lain

buruh tetap atau perpanjangan 1 ( satu) tahun tapi nyatanya di perpanjang

49

terus, ada yang sudah 6 bahkan 8 tahun.. Hal seperti inilah munculnya
tenaga kerja/ buruh dengan hubungan kerja kontrak berkepanjangan, sama

System hukum ketenaga kerjaan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk
menertibkan konflik antara pekerja/ buruh dengan majikan ke dalam sebuah
system rasionalitas legal. Adapun yang menjadi tujuan utama system
hukum ketenagakerjaan adalah untuk menemukan sebuah kompromi yang
akan memenangkan consensus yang terbesar.

bahwa tidak adanya perkara yang masuk ke lembaga penyelesaian

Ketentuan Perubahan saat itu dalam hal keperdataan sepenuhnya masih

perselisihan hubungan industrial belum tentu disebabkan karena tidak

memberlakukan hukum kolonoal yaitu B.W (Burgerlijkk Wetboek) yang

adanya perselisihan hubungan industrial. Begitu juga sebaliknya bahwa

kemudian disebut K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

dengan banyaknya perkara yang masuk kelembaga penyelesaian hubungan

Berdasarkan ketentuan U.U.D 1945 melalui Pasal II Aturan peralihan yang

industrial tidak serta merta dapat dikatakan sebagai keberhasilannya dalam

berbunyi: Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlangsung

penyelesaian hubungan industrial. Itu semua sangat tergantung pada

berlaku sepanjang belum diganti yang baru”. 50 Aturan hukum yang dimuat

kwalifikasi

dalam B.W tersebut bersifat liberal sesuai karakter bangsa yang

dari

keberadaan

subsistem-subsystem

lainnya

terutama

mengenai kwalifikasi dari perkara yang masuk ke lembaga penyelesaian

membuatnya yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

sengketa sebagai infut penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan.

Sebagai contoh konsepsi pekerja/ buruh menurut B.W, yang memandang

Realitas hukum ketenaga kerjaan menunjukkan bahwa sampai saat ini

pekerja/ buruh sebagai barang yang apabila tidak berproduksi tidak di

pekerja/ buruh pada umumnya masih dalam posisi lemah, sehingga perkara

bayar/ diupah. Dimana hal ini diatur dalah Pasal 1602 B.W yakni: tiada

yang diperkarakanpun umumnya adalah tentang peristiwa hukum yang

upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak

merugikan pekerja/ buruh.

melaksanakan pekerjaan, demikian halnya dengan hak-hak lainnya yang

Pada awal kemerdekaan perjuangan Bangsa Indonesia masih terfokus pada

sepenuhnya diserahkan kepada majikan, karena masalah perburuhan itu

urusan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah

merupakan masalah keperdataan.51 Kondisi seperti ini jelas mempersulit

yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia, sehingga produk-produk

pencapaian keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, dan jelas sangat

hukum

sebagai

pelaksanaan

amanat

konstitusi,

khususnya

untuk

pelaksanaan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tentang hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan belum terrealisir.
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Lalu Husni, “Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia”, (PT. Raja Grafindo
Persada, Cetakan 5, Jakarta, 2005), hal. 10.
51
Lalu Husni., Ibid, hal. 11.

memberatkan pekerja/ buruh yang umumnya berada dalam posisi lemah

adalah tidak bertentangan dengan konstitusi asalkan konsisten bahwa

dibanding pengusaha/ majikan.

tujuannnya semata-mata untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat,

Dalam perkembangan ketatanegaraan sekarang ini, hampir setiap

bukan hanya untuk kepentingan seorang atau sekelompok orang saja.

negara memposisikan sebagai organisasi kekuatan publik yang bertujuan

Saat ini dengan semakin memasuki ekonomi global yang ditandai

untuk mensejahterakan rakyatnya (Welfare State). Indonesia pun sesuai

dengan pasar bebas pemikiran yang berbasis pada konsep welfare state

dengan U.U.D 1945 yang menjadi hukum dasarnya, jelas bertujuan untuk

adalah suatu kebutuhan. Para pengusahapun seharusnya lebih memperhatian

mensejahterakan

untuk

kesejahteraan pekerja/ buruh. Sebab dalam model ekonomi pasar bebas

mensejahterakan warga masyarakat itulah maka pemerintah berkepentingan

keseimbangan ekonomi terletak pada perimbangan antara penawaran

untuk aktif, dalam upaya terciptanya hubungan industrial yang harmoni

(supplay) dan permintaan (demand). Demikian pula halnya pada masyarakat

termasuk

industrial.

melalui

rakyatnya.

pembinaan

Dengan

hukum

landasan

pemikiran

ketenagakerjaan.

Keterlibatan

Utz: “keseimbangan masyarakat industrial terletak pada

pemerintah atas dasar untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah

Menurut

merupakan unsur pembenar dalam rangka mempublikan aturan hukum yang

perimbangan kekuatan kaum buruh yang terorganisir dalam serikat buruh

dasarnya hukum privat (perdata). Dengan kata lain bahwa terwujudnya

dengan pengusaha atau organisasi pengusaha”.52

hubungan kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan adalah

Karena itu upah serta syarat-syarat kerja lainnya ditentukan oleh

karena perikatan/ perjanjian ini adalah wahana hukum privat (perdata), tapi

perimbangan kekuatan serikat buruh dengan organisasi pengusaha.

hadirnya unsur kewenangan pemerintah untuk mengatur pekerja/ buruh dan

Menurut Uwiyono:

pengusaha/

“ Dalam ekonomi pasar bebas kebijakan upah murah dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang lunak, termasuk pengekangan

majikan

melalui

kaidah-kaidah

yang

bertujuan

untuk

keseimbangan kepentingan para pihak adalah wahana hukum publik.
52

Pergeseran eksistensi Hukum Ketenagakerjaan / Hukum Perburuhan ini

A.F. Utz., “ Is the right to strike a human right ?”, (Washington
University Law Quaterly, 65, 1987), 744.

terhadap hak-hak fundamental kaum buruh, merupakan faktor-faktor yang
akan menghambat pasar bebas. Hal ini disebabkan kebijaksanaan tersebut
merupakan unsur sosial dumping yang dapat mengakibatkan pelaksanaan
fair trade dalam pasar bebas”.53

lebih kuat. Untuk itulah disiapkan aturan hukum yang menjadi ramburambu penyeimbangnya, beserta aparat pelaksana hukumnya.
Tekanan terhadap negara-negara berkembang agar tidak membuat

Perkembangan ketatanegaraan yang menghendaki keterlibatan

aturan hukum yang memberatkan pekerja/ buruh adalah juga datang dari

unsur publik dalam hubungan industrial ini tidak sebatas pada konteks

gerakan buruh dalam negeri yang menuntut diadakannya reformasi hukum

nasional saja tapi juga dalam konteks internasional.

di bidang hukum ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan maraknya

Contohnya: Ancaman pencabutan quota ekspor bagi negara yang menekan

pemogokan baik di era pemerintahan Jenderal Suharto, Habibie,

kepentingan pekerja/ buruh ataupun

Abdulrachman Wahid, juga Megawati, sehingga mendorong tumbuh

tentang social clause yang selalu

diusahakan untuk diagendakan dalam setiap sidang WTO.

kembangnya demokratisasi di tempat kerja. Tumbuhnya semangat

Amerika Serikat beberapa kali mengancam akan mencabut ekspor tekstil ke

demokratisasi di tempat kerja ini adalah suatu peluang untuk pembinaan

Amerika Serikat, karena pemerintah Indonesia tidak menjamin hak pekerja/

hukum yang mengatur hubungan industrial.

buruh untuk berserikat ataupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Bila demokratisasi ditempat kerja betul-betul dapat diwujudkan, dan

yang menekan pekerja/ buruh. Negara-negara indutri majupun tidak lagi

kemitraan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan terjalin secara

menempatkan pekerja/ buruh sebagai korban eksploitasi. Karenanya tidak

harmonis maka tidak akan ada lagi apa yang dinamakan kecenderungan

dibenarkan bila pekerja/ buruh yang dalam posisi lemah itu dibiarkan

yang bersifat permusuhan (adversarial) permusuhan antara keduanya, tapi

bertarung berhadapan langsung dengan pengusaha/ majikan yang nyatanya

yang ada adalah hubungan saling membutuhkan antara satu sama lain.
Dalam kondisi dimana persaingan dagang makin ketat tentunya
hubungan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan yang
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Aloysius Uwiyono.,”hak Mogok di Indonesia”., (Cet ke 1, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2001

berlandaskan demokratisasi adalah suatu kebutuhan agar dapat meraih

kemajuan. Untuk itu pekerja/ buruh wajib bekerja secara produktif. Dilain

kaum pengusaha masing-masing memiliki kebebasan untuk berunding

pihak pengusaha/ majikan pun harus memperhatikan hak-hak pekerja/

perihal upah, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja lainnya. Apabila kondisi

buruh agar mereka dapat hidup layak.

seperti ini dapat diwujudkan maka akan terwujud hubungan harmoni antara

Hubungan kemitraan antara pekerja/ buruh dan pengusaha/

buruh dan pengusaha dan sekaligus mencegah paling tidak akan

majikan akan menjadi terganggu mana kala salah satu pihak dirugikan.

memperkecil terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Untuk arahan bagi hubungan industrial agar terjalin secara harmonis sangat

Tapi nyatanya tidak demikian, kepentingan pekerja semakin terabaikan,

diperlukan berfungsinya kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai

terlebih lagi dengan semakin merajalelanya hubungan kerja yang didasarkan

rambu-rambunya. Melalui aturan hukum dimaksudkan diharapkan dapat

pada outsourcing yang sangat memperlemah posisi pekerja/ buruh untuk

memenuhi kepentingan keduabelah pihak.

mendapat kemudahan-kemudahan dan perolehan perlindungan haknya.

Dengan pola pemikiran yang menuntut adanya demokratisasi di setiap unit

Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah

kerja, maka setiap upaya perubahan dengan menempatkan pekerja/ buruh

dan mengatasi perselisihan hubungan industrial, tapi sampai ini masih

pada posisi marginalization berarti menciptakan situasi koflik yang tidak

sering terjadi perselisihan, dan ada kecenderungan posisi pekerja/ buruh

konstruktif. Untuk itu perlu diarahkan agar terjalin hubungan kerja sama

dalam posisi yang sulit dan dirugikan. Oleh karena itu wajarlah bila ada

(colaborative relation) , dan tidak ada lagi perilaku yang memaksakan

yang berpendapat bahwa pemerintah cenderung ambivalen dalam

kehendak, tapi justru yang ada adalah saling mengerti dan mencari

menyikapi perlindungan hak-hak pekerja/buruh. Disatu sisi ia mengakui

keuntungan sesama unsur masyakat industrial.

adanya perselisihan hubungan industrial yang cenderung berakhir dengan

Model pola pemikiran ekonomi pasar demikian itu tentunya dapat

kerugian dipihak pekerja/ buruh, tapi disisi lain pemerintah menghindar

mendorong ekonomi untuk berunding secara kolektif baik kepada kaum

untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Tujuan perlunya campur tangan

buruh maupun kepada para pengusaha. Dengan demikian kaum buruh dan

pihak pemerintah adalah untuk mewujudkan hubungan industrial yang adil

dan produktif, melalui peningkatan kualitas tenagakerja juga perlindungan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

hak-hak tenaga sebagai manusia yang utuh sesuai harkat dan martabat

Ketenagakerjaan, timbul masalah dalam hal hubungan kerja, yaitu yang

kemanusiaan.

tadinya hubungan kerja hanyalah dua pihak yaitu pekerja/ buruh dan

Hubungan industrial antara pengusaha/ majikan dengan pekerja/

pengusaha/ majikan dengan munculnya apa yang disebut “outsourcing”

buruh dasarnya adalah hubungan keperdataan, diawali dengan kemauan

menjadi tiga pihak yang saling berhubungan yaitu pertama pihak penyedia

para pihak untuk melakukan ikatan dalam bentuk pekerjaan. Kesepakatan

jasa, yang kedua adalah pihak pemberi kerja, dan yang ketiga adalah pihak

tersebut dituangkan ke dalam suatu pekerjaan yang disebut dengan

pekerja/ buruh.

perjanjian kerja, yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Mengenai “outsourcing” ini dalam rumusan Pasal 64 Undang-

2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah:‟ Perjanjian antara

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan

pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

bahwa: ”perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan

syarat kerja, hah dan kewajiban para pihak”. Sehingga ada kejelasan atau

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau

kepastian hukum tentang adanya hak dan kewajiban yang mengikat para

penyedia jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”. Jadi undang-

pihak. Perjanjian kerja dimaksudkan adalah harus sesuai dengan ketentuan

undang tidak menyebutkan secera tegas tentang istilah “outsourcing” tapi

syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang dibuat

yang dimaksud pasal inilah pengertiannya “outsourcing”.

baik secara tertulis maupun secara lisan (konsensual). Setelah terjadi

Pada perjanjian “outsourcing” nampak ada penyimpangan dari perjanjian

kesepakatan antara para pihak tersebut barulah lahir suatu hubungan yang

pada umumnya, yaitu munculnya pihak penyedia jasa ditengah pihak

disebut hubungan kerja. Dengan unsur berupa pekerjaan, upah, dan

pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

perintah. Dengan adanya perjanjian kerja tersebut maka kedudukan kedua

Nampaknya pembentuk unang-undangpun menyadari bahwa “outsourcing”

belah pihak adalah seimbang.

bukanlah hubungan kerja yang ideal dan karenanya perlu dibatasi.

Sehubungan dengan hal ini bahwa pada rumusan Pasal 66 Undang-Undang

kerja berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/

Nomor 13 Tahun 2003 ini ditentukan syarat untuk meletakan “outsourcing”

majikan

yang bunyinya bahwa: “Pekerjaan yang diserahkan tersebut bukanlah

wenangan atau sesuatu hal yang merugikan pekerja/ buruh maka dapat

merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung

dikatakan senderung akan sulit untuk mendapatkan jaminan perlindungan

dengan proses produksi atau yang biasa disebut dengan core business

hukum.

perusahaan melainkan hanya merupakan kegiatan-kegiatan penunjang saja.

Selain itu hal-hal lain dalam hubungan kerja menjadi kabur, contohnya

tempat kerja tersebut. Akibatnya bila terjadi kesewenang-

Dilihat dari kepentingan perusahaan, “outsourcing” ini adalah

masalah upah. Apabila kita perhatikan bahwa sebenarnya upah diberikan

suatu hal yang menguntungkan perusahaan, sehingga adalah bagian dari

oleh pemberi kerja sedang penyedia kerja hanya sebagai penyalurnya saja.

strategi perusahaan untuk mencapai keuntungan usaha.

Karena dengan

Pihak penyedia jasa mengambil keuntungan jasanya dari kerancuan

“outsourcing” ini selain dapat meringankan pekerjaan juga perusahaan

hubungan kerja ini. Hal seperti ini merugikan pekerja/ buruh dan sekaligus

dapat

bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

memfokuskan

pada

kegiatan

bisnis

utamanya,

dan

lebih

berkonsentrasi pada core business nya. Dengan demikian dapat diharapkan

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

keunggulan komparatif yang lebih besar dan untuk mempercepat

Ketenagakerjaan menentukan, bahwa pekerjaan outsourcing adalah

pengembangan usaha, yang bermuara pada majunya perusahaan.

pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan

Dilihat dari kepentingan pekerja/ buruh timbul masalah, antara lain
pekerja/ buruh

pokok atau proses produsi dari suatu perusahaan, terkecuali untuk kegiatan

tidak mengetahui dengan pasti perihal hak dan

jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan

kewajibannya, karena pada perjanjian “outsourcing” hubungan kerja yang

proses produksi. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak perusahaan yang

berdasarkan perjanjian kerja adalah terjadi antara pekerja dengan

melakukan terobosan hukum sehubungan dengan ketentuan perihal

perusahaan pemberi kerja, atau dengan kata lain tidak terjadi hubungan

“outsourcing” ini, yaitu dengan banyaknya pekerja/ buruh yang

dipekerjakan untuk melaksanakan proses produksi justeru di “outsourcing”

sebagai lembaga andalan utama penyelesaian sengketa menjadikan system

kan.

penyelesaian lebih bersifat liberal dan cenderung tidak demokratis. Jalannya

Terhadap aturan hukum hubungan kerja yang memunculkan paraktek

perkara sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berselisih. Peran

penerapan “outsourcing”, dan menimbulkan kerugian bagi perlindungan

pemerintah (eksekutif) untuk terlibat dalam perselisihan ketenagakerjaan/

kepentingan pekerja/ buruh tersebut hendaklah dikoreksi dan kembalikan

perburuhan menjadi jauh berkurang, peran keterlibatan dalam proses

pada Konstitusi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan

penyelesaian perkara beralih kepada pengadilan (yudikatif).

makmur. Bila diperhatikan bunyi dari Penjelasan umum Undang-Undang

Mengacu pada teori John Rawls tentang keadilan (A Theory of Justice),

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa

bahwa ketentuan yang mengatur kebebasan haruslah sedemikian rupa agar

pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga

hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Karenanya tidak

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/

dibolehkan menghilangkan atau mengenyampingkan kebebasan itu sendiri.

buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang

Dilihat dari kacamata demokratis dan teori dari John Rawls tentang

kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Bila dilaksanakan secara

keadilan, idealnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah

konsisten maka seharusnya penerobosan hukun seperti penyalahgunaan

diselesaikan melalui perundingan bipartite antara pekerja/ buruh dengan

“outsourcing” tidak akan terjadi.

pengusaha. Mereka berunding dan membuat kesepakatan, maka selesailah
perkara. Melalu kesepakatan para pihak maka dapat diperoleh keputusan

B.

Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan

bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi kenyataannya

Industrial

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Pengaturan

mekanisme

penyelesaian

perselisihan

hubungan

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial justeru cenderung mematikan

industrial dengan menghadirkan P.H.I (Pengadilan Hubungan Industrial)

semangat berunding untuk mencapai kesepakatan. Dari bunyi Pasal 3 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi: “apabila dalam

Contoh, dari 165 kasus perselisihan PHK di PHI Medan sejak 28 Maret

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

2006-Juli 2007 semuanya adalah gugatan yang diajukan oleh buruh. Tidak

salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan

satupun permohonan penetapan PHK diajukan oleh pengusaha.

perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit

Padahal berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

dianggap gagal”. Kaidah hukum dari Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang

Tahun 2003 dinyatakan: “… pengusaha hanya dapat memutuskan

Nomor 2 Tahun 2004 tersebut

hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari

berakibat kurang berfungsinya bipartit

dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial dan sebagai tumpuan para

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

pihak berikutnya memasukan perkara ke lembaga mediasi. Lembaga

Selanjutnya Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

mediasi ini fungsinya adalah melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian

menegaskan: “permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis

perkara

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai

sengketa

hubungan

industrial

di

instansi

ketenagakerjaan

Kabupaten/ Kota. Secara juridis fungsi dari lembaga mediasi lemah, karena

dengan

alasan

yang

menjadi

dasarnya”.

pendapat mediator yang berupa anjuran adalah tidak mengikat para pihak,

perselisihan dimaksudkan adalah PHI berdasarkan Undang-Undang Nomor

dan para pihak dapat menolaknya. Sehingga mediasi bersifat administrasi

2 Tahun 2004.

belaka. Kondisi seperti ini cenderung dimanpatkan oleh pengusaha untuk

Tapi sayangnya ketentuan tersebut tidak dilengkapi dengan sanksi, sehingga

bersikap pasif atas anjuran mediator, dan sebagai akibatnya memaksa

tidak efektif.

pekerja/ buruh yang berkepentingan terhadap penyelesaian perkara,

Hal seperti ini jelas sangat menguntungkan pihak pengusaha, dan lebih

sehingga terjadilah posisi pekerja/ buruh sebagai pihak yang berkepentingan

diuntungkan lagi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,

untuk mengajukan perkara. Realitas menunjukkan bahwa jarang sekali

Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan:” dalam hal anjuran ditolak oleh salah

tuntutan ke PHI diajukan oleh pengusaha, termasuk tuntutan perkara PHK.

satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dalat

Lembaga

penyelesaian

melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Dengan landasan pemikiran bahwa idealnya penyelesaian perkara hubungan

pada Pengadilan Negeri setempat”. Pasal ini sesuai dengan hukum acara

industrial adalah di tingkat bipartit maka jelas bahwa mengalirnya

yang diberlakukan di PHI yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di

penyelesaian perkara ke PHI dan MA hal ini membawa konsekwensi pada

peradilan umum (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) Dengan

kwalitas lembaga penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial.

demikian adalah kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Yang berarti lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sementara ini

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

belum memenuhi target

untuk peningkatan kwalitas penyelesaian

Jadi disebabkan salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran

perselisihan hubungan Industrial.. Terkecuali keseluruhan dari proses

mediator maka dengan berlandaskan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

penyelesaian perkara tersebut dapat berlangsung dengan adil, cepat, murah

Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial maka

dan berkepastian hukum. Belum terwujudnya proses penyelesaian

terbukalah bagi perkara tersebut untuk berlanjut ke Pengadilan Hubungan

perselisihan hubungan industrial secara adil, cepat, murah, dan berkepastian

Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

hukum dikarenakan adanya gangguan terhadap keseimbangan dalam hal

Lemahnya kedudukan lembaga perundingan bipartit dan lembaga

kebebasan. Sesuai teori John Rowls tentang keadilan bahwa, manakala

perundingan mediasi mengakibatkan perkara sengketa hubungan industrial

terjadi gangguan terhadap keseimbangan dalam hal kebebasan, maka para

ngalir ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan MA (Mahkamah

anggota warga masyarakat harus menemukan kembali kebebasan yang

Agung). Menurut informasi dari Dirjen Penyelesaian Hubungan Industrial

tergamggu

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, bahwa jumlah

terwujudnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara

perselisihan perburuhan selama tahun 2005 tercatat 114 ribu yang masuk ke

adil, cepat, murah, dan berkepastian hukum sangatlah penting.

PHI dan MA. Ini belum termasuk kasus tahun 2006 dan 2007.

keseimbangannya.

Karenanya

peran

pemerintah

untuk

C.

Kendala Untuk Terwujudnya Keadilan Dalam Penyelesaian

di Kota Provinsi, juga masih kena biaya pungutan liar seperti untuk

Perselisihan Hubungan Industrial

leges surat kuasa, biaya sumpah saksi dll.

Secara teoritik keadilan dalam rangka penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dapat diwujudkan bila didukung oleh system

b.

Menggiring pekerja/ buruh untuk berperkara di PHI.

mekanisme yang baik, yaitu bila kebenaran normatif dan kebenaran empiris

Tingkat mediasi yang bersifat tidak mengikat para pihak untuk

telah dapat diwujudkan dalam system hukum ketenagakerjaan. Nyatanya

melaksanakan putusan mediator, memberi peluang untuk terobosan

keadilan dalam rangkan penyelesaian perselisihan masih dihadapkan pada

yang merugikan pekerja/ buruh.

berbagai kendala.

Pihak pengusaha, dengan membiarkan kasus menggantung

Penyebab utama sulitnya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian

menjadikan

perselisihan hubungan industrial adalah:

Selanjutnya menggiring pekerja/ buruh/ untuk mengajukan perkara

pekerja/buruh

dalam

posisi

yang

terpojokan.

ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
1.

Aturan hukum yang mengatur hubungan industrial masih ada unsur

kelemahan, antara lain karena:

c.

Dengan di gunakannya Hukum Acara Perdata di PHI

mengundang banyak kritik sehubungan dengan adanya perbedaan
a.

Kaidah atau norma hukum yang belum tuntas

sifat antara perkara perselisihan hubungan industrial dengan

Masalah pembiayaan, walaupun perkara bernilai Rp. 150 juta

perkara perdata umumnya.

tidak dikenakan biaya, tetapi nyatanya pekerja/ buruh tetap

Bila dikaji secara mendalam, akan terlihat bahwa penangan

terbebani oleh biaya ongkos pulang pergi ke PHI yang hanya ada

perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan hukum
acara perdata umum yang berbau kolonial adalah tidak tepat ,

melainkan harus dengan hukum acara perdata khusus. Hal tersebut

pendaftaran memori kasasi, pembuatan/ pendaftaran memori

dikarenakan bahwa perkara perselisihan hubungan industrial

kasasi, pembuatan/ pendaftaran kontra memori kasasi, pembacaan

adalah berbeda dengan perkara perdata umumnya. Perkara perdata

berkas oleh para pihak, pengiriman berkas dan selanjutnya putusan

umumnya adalah menyangkut harta benda, sedangkan perkara

dari MA. Juga perihal eksekusi atas putusan hakim yang sangat

hubungan industrial menyangkut masalah pekerjaan

dan

birokrasi dan memakan biaya besar. Ini semua bagian dari

penghidupan pekerja/ buruh beserta keluarganya. Dalam masalah

konsekwensi penerapan hokum acara perdata murni seperti

pekerjaan dan penghidupan pekerja/ buruh tersebut seharusnya

ditentukan oleh pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin agar setiap pekerja/
buruh tidak mudah kehilangan pekerjaan dan penghidupannya.

e.

Sifat hakim PHI yang fasif

Karenanya perkara hubungan industrial lebih cenderung perkara

Sifat hakim PHI yang juga seperti hakim Pengadilan Umum

hukum publik dari pada hukum perdata. Karena itu perlu

adalah pasif telah menyulitkan pihak pekerja/ buruh untuk

penanganan yang berbeda dengan perdata umumnya.

berperkara secara solid. Hal ini dikarenakan secara strativikasi
sosial pekerja/ buruh yang berperkara umumnya masyarakat bawah

d.

Hukum Acara Perta dipraktekan secara kaku

yang perlu bantuan oleh hakim untuk kelancaran berperkara. Bagi

Proses peradilan di PHI menggunakan Hukum Acara Perdata

buruh/ pekerja, sejak awal pembuatan dan pendaftaran gugatan

secara kaku, meliputi: pembuatan/ pendaftaran surat gugatan,

sudah kesulitan.

upaya damai, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis/ saksi-saksi,
konklusi dan putusan hakim. Juga dalam hal upaya kasasi meliputi:
pemberian putusan PHI, penandatanganan akta kasasi, pembuatan/

f.

Mahalnya biaya

Biaya gratis atas perkara di bawah Rp. 150.000.000 seperti

a.

Pengusaha terlalu provit motif

diperintahkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Ada kecenderungan bahwa pengusaha dalam rangka cari

tidak dilaksanakan secara konsisten karena pengalaman di PHI,

keuntungan (provit motif) kurang memperhatikan kepentingan

ternya masih ada keharusan bagi pekerja/buruh berperkara untuk

pekerja/ buruh. Akibatnya hanya pekerja tertentu (punya keahlian)

mengeluarkan biaya sekitar Rp. 750.000 untuk pembelian meterai

yang mendapat upah dan kemudahan layak tapi selebihnya para

gugatan, poto kopi gugatan rangkap 7, meterai/ nazegelen/legalisir

pekerja/ buruh biasa cenderung diterlantarkan. Hal-hal yang

bukti-bukti, biaya saksi-saksi, pengambilan putusan, dan lain-lain.

menjadi latar belakang pola pemikiran provi motif antara lain:


g.

Walaupun keadaan saat ini secara umum tidak nampak

Masalah waktu

adanya eksploitasi namun demikian perlu disadari bahwa

Ketentuan undang-undang bahwa perselisihan hubungan

fenomena sosial menunjukkan bah wa perselisihan

industrial harus dapat diselesaikan dalam tempo 150 hari ternyata

kepentingan antara pekerja/ buruh dan pengusaha/

sulit diwujudkan, dikarenakan umumnya setiap perkara untuk

majikan yang didasarkan pada adanya kuasi interes tetap

sampai pada tahap eksekusi terhambat oleh upaya pihak pengusa

berlangsung. Penekanan terhadap kepentingan nampak

untuk kasasi ke MA. Karena itu untuk mencapai putusan yang siap

pada aturan hukum materil juga hokum formal.

eksekusi selain tidak mudah juga diperlukan waktu yang tidak
sedikit.



Dalam hubungan industrial pengusaha/ majikan dalam
posisi yang menentukan, dan secara teoritik aturan hukum
cenderung dijadikannya sebagai alat untuk menggulkan

2.

Belum didukung oleh semangat para pihak untuk konsisten

terhadap aturan hukum yang berlaku, antara lain karena:

kepentingannya. Semeraknya hubungan kerja dengan “out
sorcing” dan perpanjangan kontrak kerja secara terus

menerus

adalah

suatu

fenomena

yang

merugikan

penentuan jenis perselisihan; prosedur penyelesaian

kepentingang pekerja/ buruh yang cenderung dipaksakan
pengusaha/

majikan,

karena

dipersepsikan

perselisihan; yurisprudensi dll.


lebih

menguntungka bagi pihak pengusaha/ majikan.

Lemahnya kemampuan pekerja/ buruh dalam hal teknis
persidangan (litigasi formal) seperti perihal: menyusun
gugatan; menyiapkan bukti; menyiapkan saksi dll

b.



Pekerja/ buruh dalam keadaan tertekan

Sistem

peradilan

yang

walaupun

telah

ada

PHI

Ada kecenderungan tentang sulitnya pekerja/ buruh untuk

(Pengadilan Hubungan Industrial), tapi masih belum

mendapatkan haknya sesuai aturan hukum. Adapun Hal-hal yang

kondusif dalam hal perlindungan kepentingan pekerja/

menjadikan pekerja/ buruh belum menikmati konsistensi hukum

buruh.

adalah dikarenakan:
c.


Bertambahnya angkatan kerja yang demikian deras dan
sulitnya



angkatan

kerja

baru

untuk

memperoleh

Pemerintah cenderum ambivalen
Pemerintah belum optimal untuk menciptakan keadilan sosial

di bidang hukum ketenagakerjaan.

pekerjakan, memberi peluang pada para pengusaha untuk

Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan

mendominasi keadaan. Karena dengan mudah untuk dapat

sepenuhnya

pekerja/ buruh baru bila pekerja/ buruhnya mengudurkan

pengusaha/majikan), maka tujuan hukum ketenagakerjaan untuk

diri atau tidak siap melanjutkan pekerjaannya.

menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan akan sangat

Lemahnya pengetahuan pekerja/ buruh dalam hal hukum

sulit untuk dicapai, dikarenakan pihak yang kuat akan selalu ingin

ketenagakerjaan/ hukum perburuhan materil seperti:

menguasai pihak yang lemah (homo homini lupus). Majikan sangat

kepada

para

pihak

(pekerja/buruh

dan



berpeluang untuk menguasai pekerja/ buruh. Untuk itu antisipasi

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 cenderung

oleh pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan ini jelas sangat

menggiring perkara untuk diproses di P.H.I (Pengadilan

diperlukan.

Hubungan Industrial).

Belum optimalnya fungsi lembaga penyelelesaian perselisihan

hubungan industrial antara lain karena:

c.

PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) belum

berfungsi

optimal, sesuai diharapkan, dikarenakan kinerja para pelaksananya
belum menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, dikarenakan :

a.

Lembaga bipartit belum efeptif seperti yang diharapkan,



dikarenakan pihak pengusaha (sebagai pihak yang kuat) cenderung
untuk lebih melihat pekerja/ buruh sebagai faktor produksi, dari
pada melihat buruh sebagai warga masyarakat

yang harus

diperhatikan secara manusiawi.

Belum seterilnya para hakim di PHI dari pengaruh
keberpihakan atau diskriminatif.



Sebagai lembaga yang sangat didambakan jasanya oleh
masyarakat

Lembaga mediasi belum berfungsi sebagaimana mestinya,

dikarenakan para mediator

dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dihadapkan pada kendala berupa:


untuk

mewujudkan

system

peradilan yang adil, cepat dan murah, tapi nyatanya belum
didukung

b.

industrial

oleh

sarana

opersional

yang

memadai.

Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, yang dipimpin
oleh hakim karier dihadapkan pada kenyataan, bahwa
pembuktian suatu kasus seluruhnya tergantung kepada

pihak yang berselisih utamanya pihak pengusaha/ majikan

para pihak yang berperkara. Realitas menunjukkan bahwa

cenderung mengabaikan putusan mediasi.

pengusaha jauh lebih lihai dan memiliki uang untu
menyewa advokat professional. Tidak jarang di PHI

ditemukan untuk kasus PHK 1 (satu) orang, pengusaha

memanpaatkan aturan hukum untuk kepentingan sepihak. Kita

menyewa 3 (tiga) orang advokat untuk melawan pekerja/

ambil contoh, perihal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13

buruh.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa
pekerjaan

yang

“outsourcing”

BAB V

dapat

adalah

dijadikan

dalam

pekerjaan-pekerjaan

perjanjian
yang

tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan pokok atau proses
produksi dari suatu perusahaan, kecuali untuk kegiatan jasa

PENUTUP

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi. Tapi nyatanya bangak perusahaan
A.

Kesimpulan

yang menyimpang dari aturan ini. Banyak pekerja yang

Berdasarkan analisa terhadap data yang dikumpulkan dihasilkan

mengerjakan

proses

produksi

justeru

diletakan

pada

“outsourcing”. Tentunya hanya sekedar untuk melepas

kesimpulan sebagai berikut:

tanggungjawab ketenagakerjaan kepada perusahaan lain.
1.

Upaya Pemerintah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya

b.

Dalam hal kelembagaan, nyatanya lembaga penyelesaia

perselisihan hubungan Indistrial adalah:

sengketa hubungan Industrial belum sesuai dengan harapkan

a.

Dari segi aturan hukum, baik itu hukum materil juga hukum

masyarakat industrial khususnya pekerja/ buruh, karena

formal telah

ada, namun demikian masih mengandung

cenderung mengutamakan PHI segai lembaga litigasi dan

kelemahan. Karenanya pihak yang kuat dalam hal ini pihak

kurang memberi peluang pada lembaga non litigasi sebagai

pengusaha masih dapat melakukan terobosan-terobosan untuk

lembaga penyelesaian alternatif. Sehingga penerapan asas

musyawarah dalam mencari penyelesaian sengketa menjadi

a.

menyempit.

Adanya ketidakkonsistenan antara kaidah atau norma hukum
dengan nilai-nilai Pancasila, karena secara kemanusiaan
pekerja/ buruh yang harus mendapat perlindungan justeru

2.

Pengaturan mekanisme perselisihan hubungan industrial, dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam proses berperkara.
b.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kenyataannya

dengan pelaksanaannya dilapangan.

masih ada kelemahan-kelemahannya yaitu :

waktu, menjadi lebih panjang dari waktu yang telah ditentukan

a.

Terlalu formal, sehingga pekerja/ buruh cenderung merasa

undang-undang, dan tidak adanya sanksi tegas bagi yang telah

berat untuk berperkara.

melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan

Memakan waktu, dan biaya tidak sedikit sehingga cenderung

undang-undang.

b.

merepotkan pekerja/ atau buruh.
c.

c.

Antaranya masalah

Ketidak siapan para pihak untuk menerapkan idealisme

Dengan mekanismi hukum acara perdata murni berarti

hubungan industrial, yang menjurus pada pengutamaan

menghadapkan pekerja/ buruh

pada sistim penyelesaian

kepentingan masing-masing pihak. Landasan filosofis tidak

konflik yang cenderung mahal dan perlu keahlian serta

lagi untuk bermusyawarah mencari penyelesaian perkara.

keterampilan khusus, sementara kondisi pekerja/ buruh

Tetapi

umumnya dalam kondisi lemah.

memenangkan perkara.
d.

3.

Adanya ketidak konsistenan antara kaidah atau norma hukum

berlandaskan

filosofis

dengan

tujuan

untuk

Dengan proses penyelesaian perkara seperti diatur oleh

Hal-hal yang menjadi kendala untuk terwujudnya keadilan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

penyelesaian perselisihan hubungan industrial:

Perselisihan Hubungan Industrial, peran organisasi pekerja/

buruh sebagai unsur kekuatan kolektif dalam penyelesaian

Ketenagakerjaan di Indonesia, tetapi nilai-nilai Pancasila dan asas-

perselisihan hubungan industrial bergeser digantikan oleh

asas Hubungan Industrial jangan sampai ditinggalkan.

perjuangan

individual

masing-masing

pekerja/

buruh,

2.

Untuk perihal lembaga yang tepat untuk Penyelesaian Perselisihan

sehingga buruh cenderung pragmatis untuk menerima tawaran

Hubungan Industrial, bila dilandasi pola pemikiran filosofis adalah

perusahaan walaupun merugikannya.

untuk musyawarah mencari penyelesaian sengketa maka lembaga
yang tepat adalah lembaga non litigasi, tanpa harus digiring ke
PHI. Tapi bila dilandasi pola pemikiran filosofis adalah untuk
memenangkan perkara maka lembaga yang tepat untuk bertarung

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan penelitian, dalam rangka perbaikan dan
efektivitas Hukum Ketenagakerjaan, khususnya tentang penyelesean

adalah memang di lembaga litigasi yaitu digiring ke PHI.
3.

perselisihan hubungan industrial direkomendasikan hal-hal sebagaiberikut:

sehingga hanya perkara-perkara tertentu saja masuk ke PHI
4.

1.

Perlu ada pembatasan kreteria perkara yang diproses di PHI,

Untuk sekedar persingkatan waktu, bila tetap berorientasi pada

Untuk perlindungan pekerja/ buruh perlu diupayakan agar aturan

pilosofis untuk memenangkan perkara, dan nyatanya non litigasi

hukum tentang hubungan kerja diterapkan secara konsisten,

tida berfungsi sebagai lembaga alternative ada baiknya sekalian

diantaranya

untuk

untuk tidak ada buang-buang waktu langsung saja ke PHI,

menciptakan hubungan kerja „outsourcing‟ yang sangat merugikan

sehingga menghemat waktu selama 60 hari, yang berarti hanya

buruh. Walapun demikian kuatnya pengaruh budaya liberalisasi

membutuhkan waktu 80 hari untuk sampai telah

ekonomi

Mahkamah Agung.

tidak

demikian

mengunakan

kuatnya

perjajian

kontrak

mempengaruhi

Hukum

Putusan

5.

Untuk berfungsinya PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) perlu
peningkatan kwalitas sumber daya para pelaksana hukum dalam
proses peradilan terutama para hakim Ad-hok di PHI

_________., “Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia”, PT. Raja Grafindo
Persada, Cetakan 5, 2005, Jakarta.
_________., “Undang-Undang Pengadilan Hak Azasi Manusia”, 2000 dan
Undang-Undang HAM 1999, Penerbit Citra Umbara, Bandung
2001.
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