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PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

(PPHI) 

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

(Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2004).  

Dengan demikian UU No.2 tahun 2004 mengenal 4 jenis perselisihan yaitu; 

a. perselisihan hak; 

b. perselisihan kepentingan 

c.  perselisihan PHK, dan 

d. perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. 

ad. a.  perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak; di mana hal ini timbul 

karena perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan 

UU, PK, PP atau PKB. 

Ad. b. perselisihan kepentingan timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja dalam PK, PP 

atau PKB. 

Ad. c. perselisihan phk timbul apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak; 

Ad.d. perselisihan antara SP/SB dalam satu perusahaan karena tidak adanya 

kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban 

keserikatan. 

Mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap perselisihan adalah sebagai berikut; 

− Bipartit 

− Mediasi atau Konsiliasi dan atau Arbitrase 

− Pengadilan Hubungan Industrial. 

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah 

secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka 

persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 

namun apabila perundingan ticlak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak 

mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. 

Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau 

risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka 

pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan 

Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian 
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Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan 

bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga 

penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak 

tidak memilih atau justru memilik mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan 

dalam forum mediasi.  

Mediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri untuk menangani dan 

menyelesaikan ke 4 jenis perselisihan dengan wilayah kewenangan pada Kabupaten/Kota. 

Mediator dalam menjalankan tugasnya; selalu menggunakan penyelesaian perselisihan 

secara musyawarah, dan apabila Mediator tidak berhasil menyelesaikan perselisihan 

tersebut, maka Mediator wajib mengeluarkan Anjuran tertulis, dan apabila Anjuran Mediator 

diterima oleh para pihak maka dibuat Persetujuan Bersama (PB) yang selanjutnya 

dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial, namun apabila Anjuran tersebut ditolak 

oleh salah satu pihak, maka pihak yang keberatanlah yang mencatatkan 

perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

Dalam UU No.22 tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, 

dikenal adanya Pegawai Perantara yang diangkat oleh Menteri untuk menangani 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian yang harus 

ditempuh dalam penyelesaian perselisihan ini adalah melalui Pegawai Perantara baik P4. 

D untuk tingkat Daerah, dan P4. P untuk tingkat Pusat dengan keputusan yang sifatnya 

final. Akan tetapi dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi 

Negara, maka putusan P4. P tersebut menjadi tidak final karena putusan P4. P dianggap bukan 

putusan pengadilan melainkan putusan pejabat administrasi negara sehingga putusan P4. P 

dapat dijadikan gugatan ke PTTUN. Dengan lahirnya UU No. 2 tahun 2004 maka Pegawai 

Perantara, P4.D, P4.P dan PTUN tidak dikenal lagi untuk perselisihan 

perburuhan/ketenagakerjaan. 

Konsiliator bukan PNS, tapi masyarakat yang telah mendapat legitimasi dan diangkat 

oleh Menteri, dan mempunyai kewenangan yang sama dengan Mediator, akan tetapi jenis 

perselisihan yang dapat ditanganinya hanya perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK, 

dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, khusu 

perselisihan hak hanya boleh ditangani oleh Mediator. Dalam UU No. 22 tahun 1957, 

Konsiliator tidak dikenal 

Arbiter bukan PNS tetapi masyarakat yang telah mendapat legitimasi dan diangkat 

oleh Menteri, yang mempunyai wilayah kewenangan secara nasional, namun Arbiter tidak 

berhak menangani perselisihan Hak dan perselisihan PHK, tetapi berhak menangani 

perselisihan Kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Arbiter mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, dan apabila dapat diselesaikan 

secara musyawarah maka dibuat Persetujuan Bersama (PB) dan selanjutnya PB tersebut 
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didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat, namun apabila tidak tercapai 

kesepakatan, maka Arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final, dan apabila putusan 

Arbiter tersebut ternyata melampaui kewenangannya, atau ada bukti-bukti baru, atau 

pemalsuan data, maka pihak yang dirugikan atau yang dikalahkan dapat mngajukan 

pemeriksaan kembali ke Mahkamah Agung. Arbiter dalam UU No.22 tahun 1957 ada 

dicantumkan, akan tetapi selama ini Arbiter tersebut belum diberdayakan, sehingga kurang 

dikenal dalam penyelesaian perselisihan. 

Pengadilan Hubungan Industrial, dibentuk berdasarkan UU No.2 tahun 2004, dan 

berada pada setiap Kabupaten Kota (Pengadilan Negeri), sampai dengan tahun 2008, 

Pengadilan Hubungan Industrial baru terbentuk di 33 ibu kota  Provinsi. Ketua Pengadilan 

Hubungan Industrial adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan Majelis 

Hakim terdiri dari: satu Ketua Majelis dari Hakim karier, dua anggota Hakim Ad-Hoc 

masing-masing dari unsur pengusaha dan unsur pekerja yang di angkat oleh Presiden atas 

usul Ketua Mahkamah Agung. 

Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menangani ke 4 jenis perselisihan, 

dengan ketentuan bahwa pada tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan 

dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. 

Sedangkan tingkat pertama untuk jenis perselisihan hak, dan perselisihan PHK. 

Pada Mahkamah Agung telah diangkat Majelis Hakim Hubungan Industrial, 

yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua Majelis adalah 

Hakim Agung dan dua anggota Majelis terdiri dari Hakim Ad-Hoc masing-masing dari 

unsur pengusaha dan unsur pekerja, yang berwenang menangani perselisihan hak 

dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. 

Rumusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Di luar Pengadilan  

dalam UU 2 Tahun 2004: 

Perihal 

Diluar Pengadilan 

Bipartit Mediasi Konsiliasi Arbitrase 

Jangka waktu 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 

Pihak ketiga Tidak ada Mediator 

PNS di 

Depnakertrans 

Konsiliator : 

pihak swasta 

diangkat oleh 

Menakertrans 

Arbitrator : 

pihak swasta 

diangkat oleh 

Menakertrans 

Cakupan 

Wewenang 

 

• pers. Hak 

• pers. 

Kepentgn 

• pers. PHK 

• pers. Antar 

SP/SB 

• pers. Hak 

• pers. 

Kepentgn 

• pers. PHK 

• pers. Antar 

SP/SB 

• pers. 

Kepentgn 

• pers. PHK 

• pers. 

Antar 

SP/SB 

• pers. 

Kepentgn 

• pers. Antar 

SP/SB 
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Jika 

sepakat/damai 

Buat PB Buat PB Buat PB Buat akta 

perdamaian 

Tidak berhasil 

sepakat/damai 

Lanjut ke 

mediasi/ 

konsiliasi/ 

arbitrase 

Buat 

anjuran 

tertulis 

Buat 

anjuran 

tertulis 

Arbitrator 

menetapkan 

keputusan 

yang harus 

ditaati 

karena sifat 

putusan 

FINAL dan 

BINDING 

 

Pencatatan 

hasil 

kesepakatan 

PHI di PN 

mana PB 

diadakan 

PHI di PN 

mana PB 

diadakan 

PHI di PN 

di mana PB 

diadakan. 

PHI di PN 

wilayah 

arbiter 

mengadakan 

perdamaian 

 

Penyelesaian perselisihan melalui PHI 

 

Hal-hal Terkait Keterangan 

Gugatan • Diajukan ke PHI di daerah hukum di mana 

pekerja/buruh bekerja  

• Melampirkan risalah penyelesaian melalui bipartite, 

mediasi atau konsiliasi 

 

Tenggang waktu 

pengajuan gugatan 

1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya 

keputusan dari pihak pengusaha 

 

Kuasa hukum Serikat pekerja/buruh atau serikat pengusaha, ataupun 

lawyer professional. 

 

Pemeriksaan dengan Acara 

Cepat 
• Permohonan disampaikan pihak yang berkepentingan 

dengan alasan yang cukup mendesak. 

• 7 hari kerja ketua PN wajib menetapkan setuju atau 

tidak setuju. 

 

Pemeriksaan dengan Acara 

biasa 

Penyampaian Jawaban dan pembuktian kedua belah pihak 

14 hari kerja  

 

Hakim Terdiri atas 3 (tiga) Orang: 

1 (satu) Hakim karier sebagai hakim ketua 

2 (dua) Hakim ad hoc yang berasal dari serikat 

buruh dan pengusaha. 

Jangka waktu penyelesaian 

persidangan 

Selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak 

sidang pertama 

 

Kasasi Dimungkinkan bagi perselisihan PHK dan perselisihan 

hak 
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SKEMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DI LUAR PENGADILAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perselisihan H.I 

BIPARTIT 

TIDAK 

Berhasil damai 
BERHASIL  

damai 

Perjanjian 

Bersama (PB) 

Daftarkan di 

Pengadilan H. I 

(PHI) 

Eksekusi 

Catat di Peg. 

Disnaker 

Peg. 

Menawarkan model 

penyelesaian  

KONSILIASI ARBITRASE 

Para pihak Tidak 

menetapkan pilihan 

Pu-

tusan  

Pembatalan 

Oleh 

M.Agung 
MEDIASI 

Mendamaikan   

Berhasil: 

Damai 

Tidak 

Berhasil 

 

Anjuran Tertulis 

Disetujui para 

pihak 
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SKEMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DI PHI 
 

 

MEDIASI, KONSILIASI  

TIDAK BERHASIL 

PHI 

Tingkat I:  

• pers. hak,  

• pers. PHK 

Tingkat I dan terakhir:  

• pers. Antar SP/SB  

• pers. Kepentingan 

Kasasi : 

M. Agung 


