
 

 
 

ABSTRAK 

Deden Muhamad Ilyas: “Pelaksanaan Mediasi Yang Melampaui Batas 

Waktu Antara Manajemen dengan Pekerja PT. KAI dihubungkan dengan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial”. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 4 ayat (4) Juncto Pasal 15 

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perslisihan Hubungan 

Industrial yang menjelaskan bahwa, Mediator menyelesaikan tugasnya dalam 

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima 

pelimpahan penyelesaian dari instansi yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

Pasal 4 Ayat (4) Juncto Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Maka pelaksanaan mediasi antara 

manajemen dengan pekerja PT. KAI seharusnya terselesaikan selambat-lambatnya 

30 (tiga puluh) hari kerja.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

mediasi yang melampaui batas waktu antara manajemen dengan pekerja PT. KAI 

dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan untuk mengetahui 

bagaimana kendala yang dihadapi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan 

mediasi yang melampaui batas waktu antara Manajemen dengan Pekerja PT. KAI. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang 

menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang 

kemudian untuk disusun, dijelaskan dan di analisis. Serta pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitik beratkan 

pada bahan atau data-data sekunder yang berupa hukum positif dengan meneliti 

bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. 

Hasil peneltitian ini adalah pelaksanaan mediasi antara manajemen dengan 

pekerja PT. KAI di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Pasal 4 

Juncto pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang mengharuskan 30 hari 

kerja, melainkan terselesaikan dalam waktu 107 hari kerja dan kendala yang 

dihadapi oleh Mediator Hubungan Industrial adalah kurangnya komunikasi, 

terlambat hadirnya para pihak, dan kurangnya data bukti. 

Dengan demikian dapat disimpulna bahwa Pelaksanaan mediasi yang 

melampaui batas waktu antara Manajemen dengan Pekerja PT. KAI tidak sesuai 

dengan pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesana 

Perslisihan Hubungan Industrial yang mewajibkan kepada mediator selambat-

lambatnya menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima 

pelimpahan penyelesaian perselisihan dari Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada pelaksanaannya perselisihan ini 

terselesaikan dalam waktu 107 hari kerja. 


