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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Memasuki dunia kerja para pekerja/buruh  sering mendapatkan masalah salah 

satunya adalah perselisihan dengan  pengusaha akibat pemutusan hubungan kerja.  

Perselisihan ini biasanya timbul dari hubungan sehari-hari seperti protes seorang 

buruh atau sekelompok buruh terhadap manajemen perusahaan atau adanya 

perselisihan disebabkan buruh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang 

telah dibuat bersama antara pengusaha dan buruh.  

Ada satu kasus perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan 

kerja yang terjadi di PT. MJ tahun 2013 yang di selesaikan di Dinas Tenagakerja dan 

Transmigasi Kota Malang posisi kasusnya sebagai berikut. Pada hari senin tanggal 

21 oktober 2013 terjadinya perselisihan hubungan industrial diakibatkan buruh MS 

tidak masuk kerja selama 4 (empat)  hari  kerja sejak hari rabu tanggal 16 oktober 

2013 sampai hari sabtu tanggal 19 oktober 2013 alasanya ketidak hadirnya buruh MS 

karena menghadiri acara 40 hari kematian adiknya di desanya yaitu Sumber Manjing 

Wetan Malang. Pada saat tersebut buruh MS tidak sempat  mengirim surat 

keterangan tidak masuk kerja ke PT MJ  karena  keberangkatan kedesanya pada 

malam hari. Dan pada hari  ke 4 (empat) Sabtu 19 Oktober 2013 buruh MS  

mengirim surat keterangan tidak masuk kerja ke PT. MJ 

Pada hari ke 6 (enam ) senin  tanggal 21 oktober 2013, buruh MS masuk kerja 

dan pada saat itu juga terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara 
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saudara MS sebagai pekerja/buruh  dengan Bapak DMJ sebagai pemilik PT. MJ  

Kota Malang, perselisihan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan dengan 

pengusaha sebagai berikut: 

1. Tidak boleh borongan lagi 

2. Harus mau bekerja harian 

3. Tidak mengulangi lagi kesalahan libur dengan keterangan yang datangnya 

terlambat. 

4. Bisa mulai bekerja seperti biasa pada besok harinya. 

5. Bisa kerja harian dengan upah Rp. 360.000,- Per Minggu. 

Dan setelah perundingan itu selesai MS disarankan pulang oleh pengusaha Bapak. 

DMJ selaku pemilik perusahaan PT. MJ agar besok hari Selasa 22 Oktober 2013  

bisa memulai bekerja dengan baik. Tetapi pada hari selasa buruh MS masuk kerja, 

buruh MS dihadapkan pada pengacara dari PT. MJ Bapak BES, SH. Dengan tujuan 

memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan buruh MS dan pada hari kamis tanggal 

24 oktober 2013 terjadinya perundingan bipartit pertama kemudian dilanjutkan 

dengan perundingan bipartit kedua hari senin tanggal 4 November 2013 dan ketiga 

hari selasa tanggal 17 desember 2013. Dari hasil perundingan bipartit tersebut tidak 

menemukan titik temu karena PT. MJ tetap pada pendiriannya untuk memutus 

hubungan kerja dengan buruh MS, sedangkan buruh MS berkeinginan untuk tetap 

bekerja di PT. MJ
1
. Karena perselisihan tersebut tidak menemukan titik temu maka 

                                                           
1
  Wawancara dengan MS hari Senin 2 Desember 2013 di Dinas Tengakerja dan Transmigrasi Kota 

Malang  dan disesuaikan dengan  surat kronologi hari jum’at tanggal 20 Desember 2013. 
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perselisihan tersebut di selesaikan secara mediasi di Dinas Tenagakerja dan 

Transmigrasi Kota Malang. 

Sebelum  proses mediasi dilakukan di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 

Kota Malang, maka para pihak yang berselisih yaitu PT. MJ dan buruh MS harus 

mendaftarkan diri dan menyerahkan risalah perundingan bipartit yang telah 

dilakukan di PT.MJ sebagai dasar bagi mediator dalam melakukan proses mediasi. 

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima 

berkas pengaduan dari buruh atau pengusaha,  mediator  harus mengadakan 

pertemuan mediasi dan waktu penyelesaian mediasi hanya 30 hari kerja.  Bila telah 

tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, maka mediator  

membuat perjanjian bersama yang ditandatangani buruh, pengusaha dan mediator. 

kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri setempat. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka mediator Dinas 

Tengakerja dan Transmigrasi hanya mengeluarkan anjuran. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Proses Mediasi Dalam Penanganan Perselisihan 

Hubungan Industrial Karena Pemutusan Hubungan Kerja (studi kasus terhadap 

perselisihan PHK antara buruh MS berhadapan dengan PT. MJ di Dinas Tenagakerja 

dan Transmigrasi Kota Malang tahun 2013). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses mediasi dalam penaganan perselisihan hubungan industrial 

karena pemutusan hubungan kerja antara buruh MS berhadapan dengan PT. 

MJ di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang tahun 2013? 

2. Bagaimana hasil  mediasi yang  dilakukan oleh meditor Dinas Tenagakerja 

dan Transmigrasi Kota Malang pada point (1) diatas?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penaganan perselisihan hubungan 

industrial karena pemutusan hubungan kerja antara buruh MS berhadapan 

dengan PT. MJ di Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang tahun 

2013. 

2. Untuk mengetahui hasil  mediasi yang  dilakukan oleh meditor Dinas 

Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang pada point (1) diatas.    

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan  sumbangan pemikiran. Serta  diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori hukum 

serta menambahkan pegetahuan hukum ketenagakerjaan kususnya  dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis Sendiri 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan penulis dalam 

mengembangkan cakrawala berfikir  khususnya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial di indonesia dan sekaligus sebagai 

syarat utama untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Hukum. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum  pada perguruan tinggi di indonesia khususnya Universitas 

Muhammadiyah Malang serta manfaat ilmiahnya adalah untuk 

menambah khazanah dan wawasan kajian keilmuan mengenai 

perkembangan perselisihan hubungan industrial. 

c. Bagi pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peraturan 

peundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial  dimasa yang akan datang. 

d. Bagi Masyarakat Dan Khalayak Umum  

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan salah satu upaya untuk 

menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di indonesia. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, 

maka metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data yaitu di Dinas 

Tenagakerja Dan Transmigrasi Kota Malang, Jl. Mayjen Sungkono, Komp. 

PerkantoranTerpadu Gd. B/III Malang, Tlp./Fx. 0341-751534.  Dalam 

penyelesaian perselisihan PHK antara buruh MS berhadapan dengan PT. MJ 

Tahun 2013. 

2. Metode pendekatan 

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik, Peneliti 

menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu 

penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan 

menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat serta dihubungkan 

dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian dengan mengadakan 

pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai 

efektifitasnya dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam 

masyarakat. 

3. Jenis Data 

Jenis-jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini sebegai berikut: 
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1) Hasil observasi 

Obeservasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi 

tidak langsung degan cara melihat dan mengamati proses mediasi di ruang 

Mediasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagai 

berikut:  

a) Kuasa hukum PT. MJ yaitu Bapak BE yang dipercayakan oleh PT. MJ 

untuk menyelesaikan masalah PHK dari pertama sampai selesai. 

b) Buruh  MS selaku perkerja diperusahaan PT. MJ. 

c) Serikat  buruh PD selaku pimpinan organiasi buruh PUK SBDM di PT. 

MJ dan  

d) Mediator Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang yaitu 

Bapak Kasiyadi. 

 

2) Hasil wawancara 

wawancara  secara terstuktur dengan para pihak yang terlibat dalam 

proses penyelesaian PHK. Para pihak yang dimaksud yaitu kuasa hukum 

PT. MJ, buruh MS, serikat buruh PD dan Mediator Bapak Kasiyadi. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersebut sebagai 

berikut: 

a. Bahan hukum primer 

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 sesuai dengan aslinya agar setiap 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4356 

2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 

sesuai dengan aslinya agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2539. 

3) Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara 

Mediasi No. 02/2.M/17/2013 

b. Bahan hukum sekunder 

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal 

hukum yang dikumpulkan lewat internet, buku-buku tentang 

ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan 

selama melakukan penelitian di Dinas Tenagakerja dan Transmigasi 

Kota Malang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data primer dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

1) Observasi 
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Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak 

langsung yakni melihat dan mengamati secara tidak langsung terhadap 

proses mediasi dalam penanganan perselisihan hubungan industrial 

karena pemutusan hubungan kerja di Dinas Tenagakerja dan 

Transmigrasi Kota Malang. 

2) Wawancara 

yakni dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu 

terhadap beberapa orang narasumber sebagai berikut: 

a) Bapak Kasiyadi selaku mediator stuktural sekaligus kepala di bidang 

penyelesaian hubungan industrial, wawancara dengan mediator tarkait 

tenggapan beliau tentang penyelsaian mediasi antara PT. MJ dan 

buruh MS yang beliau tangani. 

b) Buruh  sdr. MS selaku pekerja diperusahan PT.MJ wawancara dengan 

buruh tersebut terkait PHK yang dihadapi dan diselesaikan di Dinas 

Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang. 

c) Serikat buruh sdr. PD selaku perwakilan dari serikat buruh PUK 

SBDM di PT MJ, wawancara dengan serikat buruh tersebut seputar 

usaha serikat buruh dalam mengawal penyelesaian PHK di Dinas 

Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Malang. Dan  

d)  Bapak BE SH, selaku kuasa hukum dari perusahaan PT. MJ yang 

dipercayakan untuk menyelesaikan kasus PHK dari proses bipartit 
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sampai mediasi. Wawancara dengan bapak BE SH.,  terkait mengapa 

buruh MS  tetap di PHK. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

1) Dokumentasi 

yakni  pengumpulan data dengan mempelajari, mencatat dari dokumen-

dokumen hasil mediasi berupa risalah mediasi, daftar PHK dan data 

kronologi perselisihan hubungan industrial. 

2) Penelitian Kepustakaan (library research) 

yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, 

seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, 

jurnal-jurnal hukum, data pendukung yang didapatkan lewat internet dan 

peraturan lainnya yang terkait. 

5. Analisa  data 

Analisis Data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif  yaitu tidak 

menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi 

menggunakan kalimat, pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, tori-

teori, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran 

secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang 

deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang tepat serta menggambarkan 

keadaan yang terjadi sebagaimana mestinya yaitu dalam penanganan mediasi 

perselisihan hubungan industrial, sehingga dapat diperoleh jawaban yang faktual 

dan obyektif mengenai permasalahan tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam menelusuri uraian dalam skripsi ini, penulis 

mencoba menguraikan sistematika penulisan agar pembaca dapat mengetahui secara 

umum keseluruhan pembahasan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat alasan 

yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang 

spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti serta merupakan dasar 

pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penulisan memuat pernyataan 

singkat tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, 

merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode 

penulisan yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan diantaranya  jenis data yang digunakan, pengumpulan data 

dan menganalisis hasil penelitian.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Diuraian mengenai landasan teori untuk mendasari penganalisaan masalah. 

Pembahasan pada Bab ini meliputi : 

a. Tinjauan umum tentang pihak-pihak dalam hubungan kerja 

b. Tinjauan umum tentang perselisihan hubungan industrial industrial 

c. Tinjauan umum tentang pemutusan hubungan kerja  
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan pembahasan tentang bagaimana proses mediasi dalam 

penaganan perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan 

kerja antara buruh MS berhadapan dengan PT. MJ di Dinas Tenagakerja 

dan Transmigrasi Kota Malang tahun 2013 dan bagaimana hasil  mediasi 

yang  dilakukan oleh meditor Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota 

Malang    

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan 

dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

kesimpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


