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Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

• Kondisi saat ini: PPHI tidak cepat, murah tepat, dan adil

• Penyelesaian harus berdasarkan sistem penyelesaian yang 
terintegrasi;

• Penyelesaian sebelum litigasi dan melalui litigasi harus berjalan
efisien.

• Bagaimana?



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Mekanisme: 

• Perbaikan mekanisme bipartit: jangka waktu mekanisme; 
peningkatan kepatuhan para pihak terhadap mekanisme yang 
harus dijalani; peningkatan daya eksekusi Perjanjian Bersama; 
sanksi bila terjadi ketidakpatuhan terhadap Perjanjian
Bersama;

• Penguatan mekanisme konsiliasi dan arbitrase: penempatan
konsiliasi dan arbitrase sebagai mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa;



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Mekanisme: 
• Pengadilan PHI harus menjadi forum yang berwenang untuk

menyelesaikan kasus yang multi aspek;
• Pengadilan PHI tidak dapat menggunakan Hukum Acara 

Perdata semata;
• Penguatan kemampuan eksekusi PB atau Putusan Pengadilan

disertai sanksi;
• Penyederhanaan mekanisme penyelesaian perselisihan (baik

yang normal maupun yang alternatif), sehingga penyelesaian
perselisihan ketenagakerjaan menjadi lebih singkat



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Individu (1)
• Peningkatan kemampuan negosiasi dari para pihak

yang melakukan penyelesaian secara bipartit; 
peningkatan kompetensi sikap dari semua pihak
dalam PPHI;

• Pembinaan arbiter dan konsiliator dan penguatan
kapasitas mereka oleh pemerintah; Pemerataan
distribusi arbiter dan konsiliator di semua wilayah;

• Pengangkatan hakim harus didasari pada kualifikasi
Sarjana Hukum;



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Individu (2)

• Kedudukan hakim ad hoc digantikan oleh hakim 
karir, demi menjaga netralitas, impartialitas dan 
memenuhi kewenangan untuk memutuskan
perkara-perkara yang memiliki sifat publik;

• Hakim Pengadilan Ketenagakerjaan perlu dilatih
secara khusus agar dapat menyelesaikan perkara 
secara tepat dan adil;

• Juru sita pengadilan harus diberi kewenangan dan 
dilatih untuk mengeksekusi Putusan kualitatif.



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Institusi:

• Pendirian Lembaga untuk Konsiliasi dan 
Arbitrase; penentuan lokasi penyelesaian
yang jelas;

• Pengadilan PHI diperluas kewenangannya
menjadi Pengadilan Ketenagakerjaan, 
yang menangani masalah yang bersifat
multi aspek;



KONDISI YANG HARUS DIPERSIAPKAN

Hukum dan Peraturan:

• Perluasan ruang lingkup Perselisihan Industrial 
menjadi Perselisihan Ketenagakerjaan;

• Penyelarasan UU PPHI dan UU ADR;

• Pengubahan hukum acara yang berlaku di 
dalam PPHI (Hukum Acara Perkara 
Ketenagakerjaan);

• Revisi UU PPHI yang membuat kasus PPHI yang 
multi aspek menjadi kasus yang terintegrasi;



SEBELUM MENUJU MEKANISME DAN 
INSTITUSI YANG IDEAL:

Menggunakan mekanisme yang ada
dengan berbagai perbaikan



PENGUATAN SISTEM SAAT INI:

Mekanisme:
• Penegakan pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan merupakan kunci

dari keberhasilan penyelenggaraan hubungan industrial yang baik;
• Fungsi inspektor ketenagakerjaan harus ditingkatkan;
• Penguatan mekanisme bipartit, sehingga para pihak dapat lebih

mencapai win-win solution;
• Penambahan mekanisme konsultasi (diperankan oleh mediator) 

dalam mekanisme bipartit, 
• Penambahan mekanisme klarifikasi, sebelum mekanisme mediasi

dimulai; 
• Penguatan mekanisme mediasi, agar penyelesaian melalui mediasi

benar-benar efektif dan mencegah perlunya penyelesaian melalui
pengadilan.



PENGUATAN SISTEM SAAT INI:

Individu:
• Jumlah mediator harus ditambah terutama di daerah yang banyak

PHInya. Harus segera dilakukan pengangkatan mediator di Daerah 
yang belum memiliki mediator. Rekruitasi calon mediator dan
mengintensifkan pendidikan dan pelatihan calon mediator 
ditingkatkan.

• Arbiter dan konsiliator diberdayakan agar dapat membantu
menyelesaikan kekurangan jumlah mediator, dan mempersiapkan
mereka agar di masa depan dapat berkontribusi dalam PPHI;

• Pembinaan mediator harus berkelanjutan dan bila mediator ingin
meninggalkan jabatannya sebagai mediator padahal ybs telah
mendapat pelatihan mediator, dapat dikenai sanksi;

• Syarat pengangkatan Hakim harus Sarjana Hukum;
• Hakim harus mendapat penguatan khusus di bidang PHI dan 

pengawasan terhadap kinerja hakim ad hoc harus ditingkatkan.



PENGUATAN SISTEM SAAT INI:

Institusi:
• MA mengalokasikan biaya eksekusi yang memadai;
• Lembaga untuk konsiliasi dan arbitrase harus segera didirikan;
• Mediasi harus didukung oleh SOP yang baik;
• Peraturan Mentri tentang pengangkatan mediator (wilayah

pengangkatannya, penjatuhan sanksi bagi mediator yang telah
mendapatkan pelatihan, secara sepihak ingin bekerja di posisi yang 
berbeda;

• Asosiasi Mediator Hubungan Industrial harus membuat Kode Etik
Mediator Hubungan Industrial dan mengangkut Komisi Etik Asosiasi;

• Pengadilan PHI harus didukung oleh juru sita pengadilan yang 
mampu mengeksekusi Putusan yang kualitatif;



PENGUATAN SISTEM SAAT INI:

Hukum dan Peraturan:

• Pembuatan SOP mediasi, konsiliasi dan arbitrase PHI di tiap
daerah;

• Pembuatan SOP eksekusi kasus PHI;

• Penyelesaian kasus PPHI tidak didasarkan pada Pengadilan
PHI di ibukota propinsi yang sama dengan tempat kasus,  
tetapi pada lokasi terdekat;

• Pengaturan biaya perkara dan prosedur penyelesaian melalui
konsiliasi dan arbitrase secara jelas. Biaya perkara 
disetarakan dengan metode mediasi dan Pengadilan;



PENGUATAN SISTEM SAAT INI:

Hukum dan Peraturan:
• MA mengeluarkan peraturan untuk biaya administrasi

dan tata cara pembayaran yang transparan;
• MA membuat guideline penyelesaian satu kasus PHI 

yang multi aspek (kasus apa yang harus diselesaikan
terlebih dahulu, pengadilan mana yang terlebih
dahulu harus menyelesaikan perkara, dst);

• Peraturan tentang rekruitasi, standar kompetensi, 
pelatihan dan pengangkatan hakim ad hoc, mediator, 
arbiter dan konsiliator harus diperbaiki (misalnya
harus memasukkan syarat Sarjana Hukum (untuk
hakim dan arbiter dan syarat memahami masalah
ketenagakerjaan (untuk mediator dan konsiliator).


