
 
BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 menentukan adanya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Mediasi dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikhususkan untuk menangani 

empat macam perselisihan yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh 

hanya dalam satu perusahaan. Perbedaan lain mediasi secara umum dengan 

mediasi hubungan industrial adalah sifat mediasi yang wajib dilakukan 

sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial selain itu pula 

dengan adanya mediator yang harus berasal dari kantor instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan (Depnaker). Mengingat buruh 

mempunyai posisi tawar yang lemah maka maka rentan terjadi 

penyelahgunaan kekuasaan dari pengusaha sebagai pihak yang memilik posisi 

tawar yang lebih tinggi dari pekerja/buruh sehingga dalam proses mediasi 

diperlukan mediator yang mempunyai keahlian untuk dapat mengkondisikan 

pelaksanaan mediasi agar dalam proses mediasi terjadi kesimbangan posisi 

tawar agar dapat mencegah terjadinya penyelahgunaan kekuasaan.  
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b. Pada dasarnya kesepakatan hasil mediasi dilaksanakan dengan berdasrkan 

itikad baik dari kedua belah pihak sehingga rentan terjadi pelanggaran 

kesepakatan. Dengan alasan tersebut, agar kesepakatan hasil mediasi tidak 

menjadi kesepakatan yang sia-sia maka UU penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial mengatur untuk setiap kesepakatan hasil mediasi yang 

telah dituangkan dalam perjanjian bersama segera didaftarkan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial. Pendaftaran dilakukan untuk mendapat akta bukti 

pendaftaran sehingga dapat mengikat terhadap kedua belah pihak. Jadi 

apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut maka pihak merasa 

dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan 

Industrial di Pengadilan Negeri wilayah perjanjian bersama didaftar untuk 

mendapat penetapan eksekusi. 

 

2. Saran  

a. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perselisihan hubungan industrial 

perlu dikembangkan suatu sistem keterbukaan yaitu dengan mengikutsertakan 

pekerja/buruh untuk ikut menentukan upah, syarat-syarat kerja, kebijaksanaan 

perusahaan, dan menyertakan pekerja/buruh yang memenuhi syarat untuk 

duduk dalam jajaran kepengurusan perusahaan, berikut pemilikan saham oleh 

koperasi karyawan pada perusahaan tersebut, sehingga pekerja/buruh merasa 

ikut memiliki dan karenanya wajib mempertahankan dan memajukan 

perusahaan, dengan berkembangnya sistem tersebut, kemampuan dan kondisi 

perusahaan dapat diketahui pekerja/buruh secara transparan sehingga 
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manakala terjadi perselisihanpun dapat diselesaikan dengan mudah karena 

pekerja/buruh dan pengusaha sama-sama mengetahui kondisi perusahaan. 

b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial hendaknya dikembangkan 

secara musyawarah perdamaian dengan diluar turut campur pemerintah agar 

tercapai penyelesaian perselisihan yang baik karena dalam UU No. 2/2004 

mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi 

masih terasa campur tangan pemerintah dengan adanya mediator yang berasal 

dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan (Depnaker). 
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