
  RechtsVinding Online 

 

1 
 

 
Peran Perusahaan Kawasan Industri Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Sebagai Paradigma Baru Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Oleh: 

Dona Budi Kharisma* 
Diterima : 1 Agustus 2019; disetujui : 6 Agustus 2019 

 

 

United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), memberikan definisi 

Kawasan industri sebagai berikut: “a tract of 

land developed and subdivided into plots 

according to a comprehensive plan with or 

without built-up factories, sometimes with 

common facilities for the use of a group of 

industries” (UNIDO, 2016:11). Artinya, 

Kawasan Industri adalah suatu bidang tanah 

yang dikembangkan dan dibagi lagi per 

kavling sesuai dengan rencana komprehensif 

dengan atau tanpa pabrik yang dibangun, 

terkadang dengan fasilitas umum untuk 

penggunaan sekelompok industri. 

Undang - Undang No. 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian, juga memberikan 

definisi Kawasan Industri. Dalam Pasal 1 

butir 11 Undang-Undang Perindustrian 

menyatakan bahwa Kawasan industri 

sebagai kawasan tempat pemusatan 

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan 

Kawasan Industri. 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Industri, menyebutkan bahwa 

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan 

untuk (a) mempercepat penyebaran dan 

pemerataan pembangunan Industri; (b) 

meningkatkan upaya pembangunan Industri 

yang berwawasan lingkungan; (c) 

meningkatkan daya saing investasi dan daya 

saing Industri;dan (d) memberikan kepastian 

lokasi sesuai tata ruang. Keempat tujuan 

tersebut merupakan arah kebijakan 

pembangunan Kawasan industri yang 

ditujukan untuk mendorong pembangunan 

industri nasional. 

Dalam Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional tahun 2015-2035 

dikatakan bahwa membangun Kawasan 

industri menjadi salah satu strategi 

pemerintah untuk mendorong daya saing 

industri nasional. Hal ini dikarenakan, 
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Kawasan industri memiliki peran strategis 

dalam sektor industri nasional. Peran 

kawasan industri terhadap pertumbuhan 

sektor industri nasional cukup signifikan, 

karena mampu berkontribusi sebesar 40 

persen dari nilai total ekspor non-migas dan 

menarik investasi sekitar 60 persen dari total 

investasi sektor industri .Selain itu, multiplier 

effect dibangunnya Kawasan industri juga 

dapat berdampak pada perekonomian 

nasional. Meningkatnya daya serap tenaga 

kerja, daya tarik investasi dan pemerataan 

ekonomi adalah manfaat dari dibangunnya 

Kawasan Industri. Maka, tidak heran apabila 

pemerintah menargetkan pembangunan 

minimal 36 kawasan industri baru dengan 

penambahan luas minimal 50 ribu ha pada 

tahun 2015-2019. 

Di dalam Kawasan Industri terdapat 

Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan 

Industri dan tenaga kerja. Perusahaan 

Kawasan Industri adalah perusahaan yang 

mengusahakan pengembangan dan 

pengelolaan kawasan Industri dan 

menyediakan berbagai sarana dan prasarana 

yang memudahkan bagi  perusahaan industri 

untuk melakukan aktivitas industri. 

Sedangkan perusahaan industri adalah 

perusahaan yang melakukan kegiatan 

industri dengan mengunakan berbagai 

fasilitas sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh perusahaan Kawasan 

industri dalam Kawasan industri. Selain 

menyediakan peruntukkan lokasi industri 

bagi perusahaan industri, perusahaan 

Kawasan industri juga menyediakan 

infrastruktur pendukung sebagai sarana dan 

prasarana industri. Berbagai sarana dan 

prasarana tersebut antara lain : pengolahan 

air bersih, pengolahan air limbah, 

pembangkit listrik, keamanan dan fasilitas 

umum seperti klinik, tempat ibadah dan 

toilet. (AL Sentot dkk, 2019:42-43).   

Beberapa contoh Kawasan industri 

terbaik yang ada di Indonesia antara lain : (1) 

Kawasan Industri KIIC (Karawang 

International Industrial City)yang berada di 

Kabupaten Karawang Jawa Barat sebagai 

kawasan industri terbaik di Indonesia dan 

kawasan kinerja terbaik dalam manajemen 

dan pelayanan . Perusahaan Kawasan 

industri yang mengelola KIIC adalah PT 

Maligi Permata Industrial Estate (MPIE), PT 

Harapan Anang Bakri & Son's (HAB), PT 

Karawang Tatabina Industrial Estate (KTB) ; 

(2) Kawasan Industri Jababeka yang berada 

di Kota JababekaCikarang Bekasi Jawa Barat  

sebagai kawasan industri dengan kinerja 
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terbaik dalam infrastruktur dan fasilitas. 

Perusahaan Kawasan industri yang 

mengelola Kawasan industri Jababeka 

adalah PT Jababeka Tbk ; (3) Kawasan 

Industri EJIP (East Jakarta Industrial Park ) 

yang berada di Cikarang Selatan Bekasi, Jawa 

Barat sebagai kawasan industri dengan 

kinerja terbaik dalam pengelolaan 

lingkungan . Perusahaan Kawasan industri 

yang mengelola Kawasan industri EJIP adalah 

PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) ; (4) 

Kawasan Industri Batamindo yang berada di 

kota Batam Kepualauan Riau sebagai 

kawasan industri terbaik di luar Jawa. 

Perusahaan Kawasan industri yang 

mengelola Kawasan industri Batamindo 

adalah PT Batamindo Investment Cakrawala. 

Selain itu, beberapa Kawasan industri yang 

sudah lama ada antara lain : Jakarta 

Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP), 

Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), 

Kawasan Industri Cilacap, Kawasan Industri 

Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan 

Industri Cirebon  dan Kawasan Industri 

Lampung.  

Hubungan industrial yang harmonis di 

dalam Kawasan Industri memegang peran 

penting untuk menciptakan iklim investasi 

yang kondusif. Dengan adanya iklim 

investasi yang kondusif, dapat menciptakan 

ketenangan berusaha, meningkatkan 

produksi dan produktivitas serta 

menciptakan lapangan kerja yang baru. 

Artinya, hubungan industrial yang harmonis 

dapat mendorong stabilitas nasional dan 

pertumbuhan perekonomian nasional. 

Bagaimana upaya agar menciptakan iklim 

investasi yang baik perlu diciptakan oleh 

Pemerintah, pengusaha, buruh dan 

stakeholder terkait. Salah satu yang terkait 

dengan hubungan industrial adalah 

penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

Sengketa yang terjadi antara buruh 

dengan perusahaan tidak hanya merugikan 

kedua belah pihak tetapi juga dapat 

merugikan perekonomian nasional secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, meminimalisir 

perselisihan diantara keduanya penting 

untuk dilakukan agar tercipta iklim investasi 

yang kondusif. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga 

hubungan industrial yang harmonis antara 

buruh dengan perusahaan. Berbagai upaya 

tersebut diantaranya dengan mengurangi 

beban pengeluaran hidup akan risiko 

kehidupan melalui kebijakan-kebijakan 

sosial seperti program Jaminan Kesehatan 
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Nasional oleh BPJS Kesehatan, program 

Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Kematian oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dengan melibatkan peran 

perusahaan dalam pembayaran iurannya. 

Selain itu, upaya pemerintah untuk 

menjaga hubungan yang harmonis juga 

dilakukan melalui kebijakan pengupahan 

minium dengan sistem formula. Melalui 

sistem itu, selain pemerintah menetapkan 

Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, upah minimum yang 

ditetapkan dipastikan akan naik setiap tahun 

dengan besaran yang disesuaikan dengan 

tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini mengingat permasalahan upah 

menjadi masalah klasik pemicu perselisihan 

hubungan industrial antara buruh dan 

perusahaan. 

Pemerintah juga memperkuat peran 

mediator hubungan industrial dalam 

perselisihan hubungan industrial. Melalui 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator 

Hubungan Industrial Serta Tata Kerja 

Mediasi, peran mediator hubungan 

industrial diperkuat tidak hanya 

menyelesaian perselisihan tapi juga 

melakukan fungsi pembinaan dan 

pengembangan hubungan industrial. Selain 

itu, berbagai program pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas 

mediator hubungan industrial juga dilakukan 

oleh pemerintah. Berbagai upaya tersebut 

dilakukan untuk menjaga hubungan 

industrial agar tercipta iklim investasi yang 

kondusif. 

Namun, berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah masih belum 

cukup tanpa keterlibatan semua pihak, baik 

pemerintah, buruh, perusahaan, organisasi 

lokal maupun international dan masyarakat 

dalam menjaga hubungan industrial. Salah 

satu pihak yang juga memiliki peran strategis 

dalam hubungan industrial adalah 

Perusahaan Kawasan Industri. Sebagai 

perusahaan yang mengelola Kawasan 

Industri. Perusahaan Kawasan Industri dapat 

menjembatani kepentingan perusahaan 

dengan buruh.Perusahaan Kawasan Industri 

memiliki peran strategis sebagai mediator, 

fasilitator dan supervisor dalam hubungan 

industrial. 

Peran Perusahaan Kawasan Industri 

dalam hubungan industrial sebenarnya 

sudah memiliki payung hukum dalam Pasal 

35 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 
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Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Pasal 

tersebut berbunyi: Pengelola Kawasan 

Industri wajib memfasilitasi hubungan 

industrial bagi Perusahaan Industri yang 

berada di Kawasan Industri. Dalam 

penjelasan pasal dikatakan bahwa 

Perusahaan Kawasan Industri memfasilitasi 

hubungan industrial berupa penyediaan 

ruang, membentuk forum dan melakukan 

pertemuan rutin.  

Artinya, peran Perusahaan Kawasan 

Industri untuk menjadi fasilitator sudah 

diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Perusahaan Kawasan Industri 

dapat menjadi fasilitator dalam hubungan 

industrial. Lantas, bagaimana peran 

Perusahaan Kawasan Industri sebagai 

mediator ataupun supervisor hubungan 

industrial. 

Peran mediator hubungan industrial 

sudah diperkuat oleh Pemerintah. Melalui 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator 

Hubungan Industrial Serta Tata Kerja 

Mediasi memperluas peran mediator 

hubungan industrial yang tidak sebatas 

berperan dalam penyelesaian perselisihan 

tapi juga pembinaan dan pengembangan 

hubungan industrial. Disatu sisi, Menteri 

Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan 

jumlah perusahaan saat ini ada sekitar 

258.427, sementara jumlah mediator yang 

ada hanya 907 mediator.Padahal idealnya 

dibutuhkan sejumlah 2.692 Mediator, 

dimana setiap tahun seorang mediator 

membina 96 perusahaan atau 8 perusahaan 

setiap bulan. Dengan demikian terdapat 

kekurangan 1.785 mediator atau dengan 

kata lain saat ini baru tersedia mediator 

sejumlah 34% dari kebutuhan 

ideal.(https://finance.detik.com/industri/d-

3743424/cara-pemerintah-redam-

perselisihan-buruh-pengusaha).  

Selain itu, masih banyaknya kasus 

perselisihan terkait upah dan PHK yang 

berakibat pada mogok kerja massal 

mengindikasikan peran pemerintah sebagai 

mediator dan supervisor masih kurang 

optimal. Oleh karenanya, diperlukan 

paradigma baru dalam menjaga hubungan 

industrial salah satunya melalui penguatan 

peran Perusahaan Kawasan Industri. 

Perusahaan Kawasan Industri memiliki 

potensi untuk berperan sebagai mediator 

hubungan industrial. Tugas Mediator untuk 

melakukan pembinaan hubungan industrial, 

pengembangan hubungan industrial dan 

https://finance.detik.com/industri/d-3743424/cara-pemerintah-redam-perselisihan-buruh-pengusaha
https://finance.detik.com/industri/d-3743424/cara-pemerintah-redam-perselisihan-buruh-pengusaha
https://finance.detik.com/industri/d-3743424/cara-pemerintah-redam-perselisihan-buruh-pengusaha
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penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial di luar pengadilan dapat dilakukan 

oleh Perusahaan Kawasan Industri. Dalam 

melakukan tugas pembinaan dan 

pengembangan perusahaan industri dan 

buruh yang berada dalam kawasan industri 

dapat diterapkan melalui implementasi tata 

tertib kawasan industri. Dalam  Pasal 35, 

Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan 

Industri, Kawasan Industri memiliki 

kewenangan untuk memaksakan setiap 

perusahaan industri dan buruh atau serikat 

buruh yang berada dalam kawasan industri 

untuk mematuhi tata tertib, ketentuan 

perizinan usaha Industri, memelihara daya 

dukung lingkungan dan menjaga hubungan 

industrial.  

Perusahaan Kawasan Industri tidak 

hanya mempunyai tanggung jawab untuk 

mengelola kawasan industri tapi juga untuk 

menjaga hubungan industrial agar tercipta 

iklim berusaha yang kondusif bagi semua 

pihak di dalam kawasan industri. 

Diberikannya peran mediator kepada 

Perusahaan Kawasan Industri dirasa tepat 

karena Perusahaan Kawasan Industri dalam 

kesehariannya berada di dalam Kawasan 

Industri dan mengetahui kondisi bagaimana 

perusahaan industri dan buruh menjalankan 

kegiatannya dalam kesehariannya. 

Walaupun bukan dari pihak pemerintah, 

Perusahaan Kawasan Industri dapat dijamin 

netralitasnya karena Perusahaan Kawasan 

Industri memiliki kepentingan untuk 

menjaga kondusifitas kawasan industri. 

Adanya perselisihan hubungan industrial 

yang terjadi satu perusahaan bisa 

berdampak pada perusahaan industri lain 

yang berada dalam satu kawasan. 

Perusahaan kawasan industri juga 

dapat berperan sebagai supervisor atau 

pengawas hubungan industrial. Selain 

melalui tata tertib untuk mengatur 

perusahaan industri dan buruh, Perusahaan 

Kawasan Industri juga dapatmelakukan 

pengawasan hubungan industrial melalui 

data industri nasional. Dalam Pasal 64 dan 65 

Undang-Undang Perindustrian, perusahaan 

industri dan perusahaan kawasan industri 

wajib menyampaikan data industri dan data 

kawasan industrisecara berkala kepada 

Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota.  

Data industri yang disusun oleh 

Perusahaan Industri adalah basis data bagi 

Perusahaan Kawasan Industri untuk 

menyusun data Kawasan Industri. Data  

tersebut berisikan segala sessuatu yang 
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terkait dengan aspek pengelolaan yang 

meliputi manajemen perusahaan, 

lingkungan, dampak sosial masyarakat, 

energi, sumber daya, dan kerja sama 

internasional di bidang Industri. Perusahaan 

kawasan industri dapat melihat kondisi 

kesehatan perusahaan industri yang ada 

dalam wilayahnya. Hal tersebut dilakukan 

untuk meminimalisir perselisihan hubungan 

industrial di kemudian hari. Misal saja,  PHK 

secara mendadak yang dilakukan oleh 

perusahaan industri yang sudah tidak sehat. 

Dengan peran tersebut, Perusahaan 

Kawasan Industri dapat melaksanakan fungsi 

pengawasan. 

 

Perusahaan Kawasan Industri memiliki 

potensi untuk berperan lebih yang tidak 

hanya sebagai pengelola kawasan tapi juga 

dalam menjaga hubungan industrial. Peran 

sebagai mediator, fasilitator dan supervisor 

dapat dijalankan oleh Perusahaan Kawasan 

Industri. Minimnya peran pemerintah, 

terbatasnya mediator hubungan industrial 

dan maraknya perselisihan hubungan 

industrial semakin membutuhkan peran dari 

berbagai pihak untuk menciptakan iklim 

investasi yang kondusif di dalam kawasan 

industri. Oleh karena itu, peran Perusahaan 

Kawasan Industri perlu diperkuat dengan 

memberikan peran lebih untuk menjaga 

hubungan industrial yang ada di dalam 

wilayahnya. 
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