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Bipartite Negosiation

Mengapa prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

secara bipartite menjadi lebih penting saat ini? 

• Jiwa UUCK lebih → privatisasi hubungan kerja → banyak

menempatkan kesepakatan sebagai dasar untuk pengaturan

hubungan kerja (upah (di atas UM, di UMKM, sebelum PHK terjadi, 

wajib ada perundingan bipartite)

• Dalam masa pandemic, banyak penyesuaian yang diserahkan pada

kesepakatan dari para pihak.



Bipartite Negosiation
Masalah hubungan industrial di Indonesia: 

• Kondisi dasar di Indonesia: ketidakseimbangan posisi, 

pengetahuan/Pendidikan, SDM Indonesia tidak kompetitif. 

• Kelemahan dalam hubungan industrial di Indonesia: power based approach, 

• Proses negosiasi menjadi positional based negosiation → negosiasi bipartite 

menjadi sulit dan tidak berkualitas (ch di Jawa Tengah banyak perkara yang 

selesai di tingkat negosiasi bipartite, untuk menerima kesepakatan yang lebih

buruk daripada hak normative (Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan

Tenaga Kerja (BP3TK))

Kelemahan regulasi: jangka waktu 30 hari, tidak ada ketentuanakibat hukum

bagi pihak yang menunda-nunda bipartite dengan itikad buruk.

Penguatan: Pendidikan dan pelatihan negosiasi hubungan undustrial (principled 

negosiation), pemaknaan Kembali hubungan kemitraan → mutual trust



Mediasi
• Peran mediasi sangat penting untuk menghindarkan penyelesaian kasus melalui 

PHI → tidak semata berbasis hukum, tapi untuk menyelesaikan masalah

• Masalah regulasi: Inkonsistensi peraturan mediasi dalam UU 2 tahun 2004 dan UU 

No. 30 tahun 1999

• Fakta di lapangan: 

• Banyak keluhan tentang penyelenggaraan Mediasi;

• Ketidakseragaman SOP di masing-masing daerah menyebabkan tidak ada standar 

pelayanan nasional, 

• Tidak ada fasilitas yang memadai, 

• sikap “supremasi” sebagai pejabat, tidak ada standar fasilitas, banyak yang 

menganggap bahwa mediasi masih belum final dan hanya jalan untuk menuju ke 

PHI,

• Masih adanya ketidakpercayaan publik terhadap mediator.

Perbaikan yang sudah terjadi:

Pembinaan kualitas Mediator



MEDIASI

Masalah administrasi negara:

a. mediator bukan jabatan fungsional, walau sudah
mendapat pelatihan dapat dipindahkan oleh KemenPAN,

b. Kewenangan memediasi hanya pada mediator di tingkat
kota/kabupaten, tapi ada daerah tertentu yang
memungkinkan mediator di tingkat propinsi untuk memediasi
→ muncul masalah biaya operasional, status keabsahan
dari rekomendasi.

Penguatan: koordinasi antar kementrian agar tidak terjadi
perubahan fungsi.



KESIMPULAN

• Negosiasi (dan juga mediasi) merupakan sarana penting untuk 

membuat hubungan industrial di Indonesia menjadi lebih 

harmonis → bukan sekedar menegakkan hak normatif, tetapi 

menyelesaikan masalah hubungan industrial;

• Penguatan pengetahuan tentang hukum Ketenagakerjaan bagi 

semua pihak harus dilakukan secara berkelanjutan;

• Pelatihan ketrampilan bernegosiasi merupakan hal esensial 

yang harus dilakukan bagi semua pihak, termasuk bagi 

mediator. 


