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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1 Gambaran Umum PT. Pantjatunggal knitiing mill

A.1.1 sejarah singkat PT. Pantjatunggal knitiing mill

Perusahaan PT. PANTJA TUNGGAL

KNITTING MILL  semarang merupakan perusahaan

yang bergerak dibidang Industri Garmen atau pakaian

jadi, perusahaan Pantja Tunggal Knitting Mill mulai

beroprasi atau produksi pada tahun 1980.

Status perusahaan tersebut adalah Perseroan

Terbatas (PT) dengan katagori Perusahaan Swasta

Nasional, untuk ijin melakukan perdagangan pantja

tunggal knitting mill memiliki ijin dari Kementrian

Perdagangan No.045/Daglu-21/Kp/Ept/III/1984

Tertanggal 13 Maret 1984 dengan jumlah karyawan

sekitar 2000 orang, perusahaan tersebut berada

diwilayah simongan tepatnya di Jl. Simongan Raya

No.98, Ngemplak Simongan, Semarang Barat, Kota

Semarang.17

17Sumber data diperoleh dari Internal  PT. PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL
Semarang, tanggal  31 januari 2017, pukul 10.30.
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A.1.2 Bidang usaha

PT Pantja Tunggal Knitting Mill adalah

perusahaan yang bergerak di bidang INDUSTRI

GARMEN atau dapat juga disebut sebegai

perusahaan yang memproduksi pakaian jadi.

A.1.3 Jumlah pekerja

Jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan pantja

tunggal knitting mill sampai saat ini sekitar 2000 orang

dimana jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 344 orang

dan perempuan 1656 orang meliputi pekerja tetap,

staf kantor dan menejemen perusahaan, serta satpam

atau sekuriti perusahaan, jumlah tersebut belum

meliputi pekerja yang masih dalam proses training.

B.2 Serikat Pekerja/serikat buruh PT. Pantjatunggal Knitting mill

B.2.1 Sejarah singkat

Sejarah Serikat Pekerja PT.PANTJA

TUNGGAL KNITTING MILL semarang awal mula

berdirinya Serikat Pekerja pada tahun 1990 yang

bernama SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

tetapi Serikat Pekerja tersebut hanya sebagai

formalitas sajadalam perusahaan, lalu pada tahun
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2002 terjadi pemogokan masal tenaga kerja untuk

menuntut kesejahteraan.

Kemudian beberapa pekerja ditawari untuk

bergabung dengan SPTSK (Serikat Pekerja Textil,

Sandang dan Kulit ) selanjutnya Serikat Pekerja PT

Pantjatunggal knitting mill bergabung dengan SPN

(Serikat Pekerja Nasional). Pada  tahun 2006 terjadi

perselisihan dan kesalah pahaman pengurus tingkat

nasional kemudian diadakan kongres SPN, dan pada

ahirnya Serikat Pekerja PT Pantjatunggal Kniting Mill

bergabung dengan KSPN dan resmi pada tanggal 1

april 2014 untuk tingkat kota semarang resmi pada 1

mei 2015 sampai sekarang Serikat Pekerja PT.Pantja

Tunggal Knitting Mill bergabung dengan KSPN.18

B.2.2 inisiatif pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Dalam proses bendirinya serikat pekerj/serikat

buruh PT Pantjatunggal knitting mill terjadi karena

inisiatif pekerja itu sendiri dimana dipelopori oleh

pekerja yang merasa hak-haknya kurang diperhatikan

oleh perusahaan. Mereka merasa kebijakan yang

dibuat oleh perusahaan pada waktu itu dirasa kurang

18Sumber Ketua Serikat Pekerja PT.PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL semarang ,
tanggal 30 januari 2017, pukul 14.00
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menguntungkan pekerja, sehingga pada saat itu

pekerja melakukan pembahasan dengan pekerja lain

untuk mengabil sebuah keputusan untuk mendirikan

sebuah serikat pekerja/serikat buruh. Inisiatif

pembentukan berdasarkan undang-undang no.21

tahun 2000 tentang serikat pekerja pada pasal 5

dijelaskan sebagai berikut “ setiap pekerja/buruh

berhak membentuk dan menjadi anggota serikat

pekerja/serikat buruh.

Keinginan mendirikan serikat pekerja/buruh

karena waktu itu di perusahaan belum ada wakil

pekerja dan pekerja merasa setiap kebijakan yang

ditetapkan oleh perusahaan dirasa tidak berpihak

kepada pekerja. Pekerja merasa perlu adanya serikat

pekerja sebagai wakil pekerja dan untuk penyampai

aspirasi pekerja kepada perusahaan.Jumlah anggota

serikat pekerja Hingga saat ini jumlah anggota serikat

pekerja di Pantja Tunggal K.M sekitar 2000, dimana

jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 344 orang dan

perempuan 1656 orang. Jumlah tersebut meliputi

pekerja tetap, sebagian staf kantor dan sebagian

sekuriti. Karena syarat untuk menjadi anggota serikat

pekerja di Pantjatunggal knitting mill adalah harus
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menjadi Pekerja TETAP, tetapi syarat tersebut tidak

harus mutlak kerena serikat pekerja pantja tunggal

membebaskan setiap pekerja untuk bergabung atau

tidak pada serikat pekerja.

B.2.3 fungsi dan tugas serikat pekerja/serikat buruh PT.

Pantjatunggal knitting mill

Segala fungsi dan tugas serikat pekerja di

Pantja Tunggal Knitting Mill ditentukan dalam rapat

anggota serta progam kerja yang sudah di susun oleh

pengurus. Tujuan utama dalam fungsi dan tugas

serikat pekerja/buruh sudah ditentukan di dalam

Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 4 dijabarkan

sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pasal 4 ayat (2) untuk mencapai tujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi
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1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian
kerja sama dan penyelesaian perselisihan
industrial;

2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga
kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai
dengan tingkatannya;

3. Sebagai sarana menciptakan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan sesuai dengna peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan
anggota;

5. Sebagai perencana, pelaksana, dan
penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam
memperjuangkan kepemilikan saham dalam
perusahaan

Dari hasil penelitian yang telak dilakukan oleh peneliti

didapati berbagai aspek didalam pemenuhan hak

pekerja, yang sesuai dengan undang-undang yang

berlaku. Telah dijabarkan pada pasal 4 ayat (2)

Undang-undang serikat pekerja, serikat pekerja pantja

tunggal knitting mill semarang.

1. seperti serikat pekerja pantja tunggal berperan

aktif dalam pembuatan perjanjian kerja

bersama dimana dalam pembuatan PKB

tersebut serikat pekerja memberikan masukan

serta mengupayakan setiap hak-hak pekerja

dapat terpenuhidalam  PKB sehingga PKB

tersebut bisa sebagai acuan pekerja dalam
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melaksanakan pekerjaannya. Juga pada faktor

penyelesaian perselisisahan industrial serikat

pekerja bekerja dengan lambaga bipartit

sebagai awalan dalam penyelesaian

perselisihan.

2. Serikat pekerja pantja tunggal melaksanakan

kewajiban sebagai perwakilan pekerja dala

bidang ketenagakerjaan seperti didalam

perumusan upah minimum dan lain-lain

3. Serikat pekerja pantja tunggal menjalin

hubungan yang baik dengan perusahaan serta

buyer perusahaan  contohnya dimana dalam

setiap kegiatan yang dilakuan oleh serikat

pekerja mendapat dukungan serta ijin dari

perusahaan itu sendiri

4. Penyaluran aspirasi dari pekerja ditampung

oleh serikat pekerja dan lalu disampaikan

didalam rapat serta pembahasan perjanjian

kerja bersama.

5. Serikat pekerja pantja tunggal bertanggung

jawab secara penuh atas aksi pemogokan

dimana pemogokan tersebut sudah diatur

didalam undang-undang dan secara sah.
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Asas yang dianut oleh serikat pekerja PT.

Pantjatungga knitting mill sesuai dengan peraturan

yang berlaku dimana asa mandiri, bebas, terbuka dan

demokratis, hasil penelitian peneliti menemukan

bahwa serikat pekerja bebas dalam menentukan

segala seuatu yang berkaitan dengan serikatnya.

Serikat pekerja di PT. Pantjatunggal knitting mill

menurut peneliti telah menerapkan sifat yang sesuai

dengan undang-udang no 21 tahun 2000 tentang

serikat pekerja/serikat buruh dalam hal ini serikat

pekerja bebas menentukan arah serikat dan tidak

mendapat tekanan dari perusahaan atau pihak lain,

sifat terbuka yang diterapkan serikat pekerja sangat

membantu bagi peneliti karena mempermudah dalam

meberikan informasi untuk data penelitian.

B.2.4 progam kerja serikat pekerja PT. Pantjatunggal

knitting mill 201619

B.2.4.1 Bidang serikat dan kegiatan

1. Perekrutan karyawan baru untuk menjadi

anggota KSPN. Perekrutan anggota baru ini

betujuan untuk memperkokoh serikat dan

19Sumbar data diperoleh saat wawancara dengan Bp. Ivan sekretaris serikat pekerja PT.
Pantjatunggal knitting mill, tanggal 7 februari 2017, jam 13.35.
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mempererat solidaritas dan soliditas antar

pekerja.

2. Mengadakan rapat pleno bulanan

3. Mengadakan rapar kerja anggota (rakerta)

4. Pembuatan KTA untuk karyawan yang belum

punya KTA

5. Mengadakan kegiatan pendidikan kepada

Pengurus, Perwakilan Anggota dan anggota

tentang keserikatan.

6. Sosialisasi PKB.

B.2.4.2 Bidang advokasi

1. Memberikan pendidikan advokasi kepada

Pengurus, Perwakilan Anggota dan Anggota

2. Melakukan pengawalan dalam hal hubungan

industrial.

3. Mengusulkan kepada Managemen untuk di

sediakannya tambahan tempat / lahan parkir

yang baik dan layak.

4. Mendorong managemen untuk tetap

komitmen dalam menjalankan aturan-aturan

yang sudah terangkum dalam buku PKB.

5. Mendorong Managemen agar bisa meminta

kepada Bank Mandiri untuk disediakan mesin
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ATM di lingkungan Perusahaan PT.

Pantjatunggal Knitting Mill.

6. Mengkritisi setiap kebijakan perusahaan yang

bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

dan PKB.

B.2.4.3 Bidang pendidikan dan perempuan

1. Mengadakan pendidikan tentang hak dan

kewajiban perempuan.

2. Mengadakan pendidikan tentang gender

3. Mengadakan kegiatan untuk  memperingati

hari Kartini dan hari ibu

B.2.4.4 bidang keuangan

1. Mensosialisasikan kenaikan iuran anggota

sebesar 0,5 % pada tahun 2016.

2. Anggaran komunikasi untuk pengurus.

3. Menbuat laporan keuangan setiap satu bulan

sekali.

Progam kerja sudah berjalan walaupun masih ada yang

belum karena masalah internal  seperti contoh :

1. Bidang serikat

Progam kerja perekrutan anggota baru sudah dijalankan

Pemberian KTA anggota sedang berjalan
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2. Bidang Advokasi

Pendampiangan dibidang hubungan industrial sudah

dijalankan dengan serikat pekerja kota semarang

Pengawasan PKB sudah dilakukan sebagai pedoman

pekerja

3. Bidang Pendidikan dan perempuan

Pendidikan dan hak perempuan sudah dilakukan sebagai

sosialisai.

Acara tenteng perempuan sudah dilakukan seperti hari

kartini, hari ibu

4. Bidang keuangan

Sosialisi kenaikan iuran anggota dilakukan setiap pertemuan

bulanan anggota
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B.2.5Struktur serikat20

C.3 Data wawancara dengan narasumber

C.3.1 Bp. Dwi  Supriyanto (ketua Serikat Pekerja/serikat

buruh PT. Pantjatunggal knitting mill )

Bapak dwi merupakan ketua dari serikat pekerja/serikat

buruh di pantja tunggal menjelasakn tentang pelaksanana

tentang fungsi serikat pekerja sudah berjalan dengan baikl di

pantjatunggal mulai dari pembuatan PKB, proses perijinan

20Sumber dari Bp. edi  pengurus serikat pekerja PT. Pantja Tunggal Knitting Mill, tanggal
7 februari 2017, pukul 13.00
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tentang pelatihan serikat pekerja serta kebebasan serikat di

pantjatunggal sudah bebas dan mandiri tanpa ada campur

tangan dari pihak perusahaan21

C.3.2 wawancara dengan Bp. Rohmat (staf bagian

Personalia PT. Pantjatunggal knitting mill )

Bapak rohmat adalah salah satu staf yang memberikan

informasi kepada penulis dalam wawancara dimana

kesejahteraan yang didapat pekerja sudah dirasa cukup

seperti sudah terdapat BPJS baik jaminan kesehatan

ataupun jaminan ketenagakerjaan serta jaminan hari tua

dimana kesejahteraan pekerja juga sudah diatur didalam

PKB, bapak rohmat mengatakan bahwa PKB sebagai

pedoman pekerja dalam bekerja22.

C.3.3 wawancara dengan ibu Indri ( pekerja bag. Finising

PT. Pantjatunggal knitting mill )

Wawancara dengan ibu indri mengenai serikat pekerja dan

peranan bagi pekerja dimana hasil wawancara tersebut

peneliti menemukan bahwa serikat pekerja/serikat buruh

sangat berperan bagi pekerja terutama dibidang hak pekerja,

ibu indri mengatakan bahwa serikat pekerja juga

memperjuangkan hak-hak perempuan dimana perempuan

21Wawancara dengan Bp. Dwi sebagai ketua serikat pekerja PT. Pantjatunggal  knitting
mill, tanggal 8 februari 2017, pikul 10.30
22 Wawancara dengan Bp. Rohmat staf personalia PT. Pantjatunggal knitting mill, tanggal
2 februari 2017, pukul 10.00
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memiliki hak spesial tentang cuti haid secara teratur,

meyinggung tentang kesejahteraan pekerja ibu indri

menuturkan bahwa kesejahteraanyang didapat sekarang

merupakan hasil perjuangan selama bekerja dan bergabung

dengan serikat pekerja jaminan kesejahteraan yang didapat

BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta jamnian hari tua

dari dinas tenaga kerja23

C.3.4 Wawancara dengan Bp. Abdullah ( staff HRD PT.

Pantjatunggal knitting mill )24

Wawancara dengan Bp. Abdullah merupakan staff

HRD di pantjatunggal, menjelaskan bahwa serikat pekerja

bekerja tanpa ada intervensi dari perusahaan dan serikat

pekerja dirasa sudah memperjuangkan hak pekerja, hak-hak

pekerja sudah dipenuhi oleh perusahaan walaupun tidak

semuanya

C.3.5 wawancara dengan Bp. Margono ( pekerja PT.

Pantjatunggal knitting mill )25

Wawancara dengan Bapak margono menjelaskan

bahwa serikat pekerja sudah membantu dalam

memperjuangkan hak serta kepentingan dari bapak

23Wawancara dengan Ibu Indri ( pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill ) tanggal 8 maret
2017, pukul 19.00
24Wawancara dengan Bp. Abdullah ( staff HRD PT. Pantjatunggal knitting mill ) tanggal
10 maret 2017, pukul 11.00
25Wawancara dengan Bp. Margono ( pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill ) tanggal 10
maret 2017, pukul 15.00



64

margono, seperti sudah terjaminya penghasilan, upah yang

dibayar tepat, serta jaminan kesehatan dan jaminan hari tua

yang sudah ada

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa serikat pekerja

PT.pantjatunggal knitting mill telah melakukan tugas dan kewajiban

sebagai serikat pekerja sesuai dengan Undang-undang No 21

tahun 2000 tentang serikat pekerja dimana segala kewajiban sudah

diatur dan dijalankan sesui dengan kemampuan serikat

pekerja/serikat buruh.

Pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada PT.

Pantjatunggal knitiing mill Dalam Memberikan Perlindungan

Hukum bagi Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bagi

Pekerja/Buruh.

Berbicara tentang pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat

buruh, di ketahui bahwa serikat pekerja/serikat buruh sangat

berperan penting dikehidupan pekerja terutama dalam

keberpihakan kepada pekerja, serikat pekerja/serikat buruh

memiliki fungsi yang beraneka ragam mulai dari mewakili pekerja,

penyalur aspirasi pekerja bahkan hingga menjadi penengah antara

pekerja dan perusahaan.
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Dimana serikat pekerja/serikat buruh menjadi pelindungan

kepentingan pekerja perlindungan yang dimaksud adalah

memberikan hak-hak dasar seorang pekerja serta menjamin

kesamaan, kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dengan dasar apapun guna mewujutkan kesejahteraan

pekerja dalam segala hal serta tetap memperhatikan kepentingan

pekerja dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan demi

kepentingan bersama serta kepentingan kemajuan perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

mengenai pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh di PT.

Pantjatunggal knitting mill semarang ditemukan bahwa,

pelaksanaan fungsi serikat pekerja belum berjalan secara maksimal

sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku

serta dijelaskan didalam Pasal 4 dan pasal 25  Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja/serikat buruh

dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1)

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan,
pembelaan hak serta kepentingan, dan meningkatkan
kesejahteraan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan Keluarga”

Pasal 4 ayat (2)

“Untuk menjapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)
serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi :

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
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b. Sebagai wakil Pekerja/Buruh dalam lembaga kerja
sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan
tingkatan;

c. Sebagai sarana memciptakan hubungan industrial
yang harmonis,dinamis serta berkeadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan anggota;

e. Sebagai perencana,pelaksana dan penanggung
jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan
kepemilikan saham diperusahaan;

Dalam hal ini fungsi serikat pekerja/serikat buruh juga

berkaitan dengan hak serta kewajiban pekerja itu sendiri yag

dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 25

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti
pencatatan berhak :

a. membuat perjanjian kerja bersama dengan
pengusaha;

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan
perselisihan industrial;

c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga
ketenagakerjaan;

d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh;

e. melakukan kegiatan lainnya di bidang
ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dalam hal ini pelaksanaan fungsi sudah terjamin dari segi

Undang-undang tinggal pelaksanaan dilapangan kadang tidak

sesuai dengan keadaan dari hasil penelitian, peneliti meilhat sesuai

dengan rumusan masalah dimana peneliti menitik beratkan pada
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pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh masih berjalan

secara normatif tidak berjalan secara menyeluruh.

Dilihat dari progam kerja serikat pekerja/serikat buruh PT.

Pantjatunggal knitting mill belum menunjukan fungsi untuk

meningkatkan kesejahteraan pekerja, dimana aspek yang

dimasukan didalam aspek yang dimasukan dalam progam kerja

masih bersifat kebiasaan sehari-hari tidak melihat aspek

perlindungan.

Pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh PT.

Pantjatunggal knitting mill belum sepenuhnya bekerja secara

maksimal dilihat dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh mejelasakan

bahwa “ Serikat Pekerja/serikat Buruh, Federas dan Konfederasi

Serikat Pekerja/serikat Buruh Bertujun Memberikan Perlindungan,

Pembelaan Hak serta Kepentingan, dan meningkatkan

Kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarga”

Menurut peneliti dari hasil penelitian berbagai hasil dari yang

sudah dicapai serikat pekerja/serikat buruh sebagai berikut

perlindungan hak sudah dipenuhi oleh serikat pekerja/serikat buruh

PT. Pantjatunggal knitting mill seperti :
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Perlindungan sosial/ kesehaatn kerja

Sudah terdapatnya penyelenggara pelayanan kesahatan

bagi pekerja dimana pelayanan ini sangat penting bagi pekerja

karena sebagai pertolongan pertama bagi pekerja bila terjadi

masalah kesehatan, pelaksanaan P3K sebagai pertolongan

pertama dan ini sudah disiapkan disetiap divisi sebagai pertolongan

pertama dan yang paling utama dalah pelayanan pengecekan

kesahatan karena kesahatan merupakan hal yang utama dalam

bekerja

Perlindungan teknis/ keselamatan kerja

Perlindungan ini sudah diterpakan di PT. Pantjatunggal

knitting mill, karena keselamatan kerja adalah hal utama dalam

bekerja. Perlindungan ini berjalan dengan mestinya seperti sudah

terdapat peraturan perusahaan mengenai keselamatan dalam

bekerja, pemakaian atribut keselamatan kerja.

Perlindungan ekonomis/ jaminan sosial

Dari hasil penelitian perlindungan ini sudah diterapkan dan

sudah terlaksana sepeti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan ,

jaminan kematian dari pihak asuransi, serta jaminan hari tua

Perlindungan hak sudah dicapai secara menyeluruh walau

belum sepenuhnya mengarahpada pekerja, secara garis besar
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serikat pekerja/serikat buruh sudah melaksanakan fungsinya dalam

fungsi perlindungan serta pembelaan hak serta kepentingan. Dalam

pembelaan hak adalah serikat pekerja/serikat buruh sebagai wakil

pekerja dalam penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap

kebijakan perusahaan yang saling bersangkutan dengan pekerja

serikat pekerja/serikat buruh.

Peneliti melihat serikat pekerja/serikat buruh di PT.

Pantjatunggal knitting mill belum menerapkan kesejahteraan bagi

pekerja. Dilihat dari progam kerja belum ada progam yang

berfungsi meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut peneliti,

selama ini serikat pekerja/serikat buruh masih berorientasi pada

masalah-masalah normatif, seperti berperan dalam pembuatan

PKB, upaya peningkatan upah, pemogokan tetapi tidak melihat

pada aspek lain. Kesejahteraan pekerja sangalah penting dimana

kesejahteraan pekerja biasa menjadi tolak ukur dalam usaha

bekerja, pada kenyataanya kesejahteraan pekerja dan keluarga

menjadi hak pekerja dan harus didapatkan serta diperjuangkan

oleh serikat pekerja/serikat buruh.

Pada dasarnya pekerja/buruh adalah manusia yang tidak

harus dilupakan hak-haknya berhak mendapatkan penghargaan

yang wajar serta mendapatkan perlindungan terhadap segala hak

hak dan kewajibannya, dengan kata lain pemberian upah minimum

dapat serta menunjang kehidupan yang layak bagi pekerja baik



70

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta keluarganya

dengan ini pemenuhan upah sangat penting sesui dengan standar

yang berlaku di suatu daerah.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Serikat Pekerja/serikat

Buruh dalam memberikan perlindungan terhadap Hak pekerja

untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh di PT.

Pantjatunggal knitting mill :

B.1.1 Dalam pembuatan PKB dan pelaksanaanya

Dalam hal ini yang menjadi sangat penting terlaksananya

PKB adalah pekerja/buruh, serikat pekerja,

perusahaan/menejemen dimana PKB dapat terjalin secara

efektif bila ketiga faktor tersebut berjalan bersama. Secara

hukum atau sisi peraturan PKB dapat menjadi sisi acuan atau

aturan dan pedoman dalam hubungan kerja karena PKB, dibuat

secara sah dan sesuai dengan kepentingan masing masing

pihak.

Kemudian bila dilihat dari sikap para pihak pelaksanaan PKB

akan dapat berjalan secara efektif bila semua pihak berkerja

sama, faktor-faktor lain yang terjadi bisa jadi PKB tidak berjalan

secara maksimal karena faktor dari dalam ataupun faktor dari

luar pekerja . dimana kondisi yang menjadikan PKB terlaksana

adalah kondisi dari dalam sendiri seperti faktor tuntutan pribadi
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sedangkan faktor dari luar pekerja yaitu keadaan ekonomi

ataupun faktor kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang dapat

berdampak buruh pada pekerja atau serikat pekerja terhadap

manejemen/ perusahaan.

B.1.2 Pelaksanaan upah minimum

Palaksanaan pemberian upah minimum harus selalu

disesuikan dengan keadaan, sehingga mengalami kenaikan

setiap tahunnya. Karena apa hal ini merupakan upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh, pada

dasarnya kenaikan upah pekerja/buruh disesuikan dengan

kebutuhan hidup layak dan diusahakan kenaikan upah

pekerja/buruh tidak menjadi beban atau memberatkan salah

satu pihak Baik pekerja atau perusahaan. Ketahui kenaikan

upah merupaka hal yang selalu harapakan sebagai pekerja

dimana kenaikan upah dapat menjadi motivasi untuk bekerja

lebih giat serta bekerja denga tulus sebagai pekerja untuk

memajukan perusahaan.

B.1.3 pelaksanaan K3(keselamatan dan kesehatan kerja)

Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang

dilakukan disebuah perusahaan adalah hal yang sangat

wajib.dimana kita ketahui keselamatan kerja dan kesehatan

dalam bekerja adalah hal yang wajib dipenuhi oleh pengusaha
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dimana pekerja adalah sumber atau dapat dikatakan sebagai

badan perusahaan yang dapat memajukan perusahaan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di serikat

pekerja PT.Pantjatunggal kntting mill telak melakukan standar

keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dimanadi ketahui

telah tersedianya klinik atau tempat kesehatan sebagai tempat

pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Sesui

yang sudah diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja dimana dalam perundangan ini

mengatur tentang kewajiban perusahaan dan pekerja untuk

melaksanakan keselamatan kerja dimana di ketahui

perusahaan Pantja tunggal yang bergerak dibidang Garmen

yang sangat penting keselamatan dalam bekerja dimana setiap

alat kerja dapat berpontensi menyebabkan kecelakaan kerja,

secara tidak langsung kesehatan kerja juga diperhatikan oleh

pengusaha sebagai mana diatur  Undang-undang No.23 Tahun

1992 tentang kesehatan dimana didalam, undang-undang ini

tegas menyebutkan bahwa pengusaha wajib memeriksakan

kesehata badan,kondisi mental, serta kemampuan fisik pekerja

baik yang baru atau yang sudah lama dan dipindah ketempat

kerja yang baru dimana sudah ada standar yang ditetapkan

dalam perusahaan.
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Dalam segi kesehatan kerja dari hasil penelitian peneliti

menemukan bahwa sebagai besar pekerja perempuan sudah

memiliki akses untuk mendapatkan cuti baik itu cuti hamil, haid,

atau cuti pasca melahirkan, serta tersedianya klinik didalam

perusahaan sehingga menurut peneliti hak pekerja perempuan

sudah dapat terpenuhi oleh perusahaan. Menurut Undang-

undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan  pada bagian

enam dimana didalam pasal 23 dijelaskan tentang kesehatan

kerja sebagai berikut :

1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan
produktivitas kerja yang obtimal.

2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,
pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat
kesehatan kerja.

3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan
kesehatan kerja.

4) Ketentuan mengenai  kesehatan kerja sebagai mana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

Dalam pasal 23 tentang kesehatan kerja sangat

menekankan, pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja

dapat bekerja dengan maksimal dan bekerja secara sehat.

Tanpa membahayakan diri sendiri serta masyarakat sekitarnya

sehinga diperoleh hasil produktifitas kerja yang optimal, karena

itu kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,

pencegahan penyakit akibat kerja dan  syarat kesehatan kerja.
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Secara tidak langsung peraturan K3 (keselamatan dan

kesehatan kerja) saling berkitan dengan berbagai Undang-

undang, peran serta pekerja dan perusahaan sangat dituntut

dalam kegiatan terselenggaranya K3 ( keselamatan dan

kesehatan kerja ). Didalam Undang-undang ketenaga kerjaan

mengatur juga kesehatan dan keselamatan kerja seperti upah

kerja, jam kerja, serta cuti kerja dimana perusahaan

pantjatunggal knitting mill  semua sudah diatur dalam PKB

sehingga semua itu terjamin.

Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan

fungsi serikat pekerja/serikat buruh pada PT. Pantjatunggal

knitting mill dan bagaimana penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh

peneliti ditemukan hambatan-hambatan yang timbul dalam

pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh, dimana hambatan

itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

Halangan atau Rintangan. Hambatan yang timbul berasal dari hasil

penelitian serta pembahasan yang sudah dilakukan.

Hambatan yang secara nyata timbul dari hasil penelitian

adalah kurangnya pemahaman pekerja tentang serikat

pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh masih banyak berpikir
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untukapa bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh, dalam

hal ini pekerja masih belum menemukan manfaat yang tepat dalam

serikat pekerja/serikat buruh. Akan tetapi pekerja juga merasa

terbantu dengan adanya serikat pekerja/serikat buruh karena

aspirasi mereka ada yang mendengarkan dan kemungkinan akan

diperjuangkan bila aspirasi mereka menyangkut harkat dan derajat

orang banyak. Peneliti melihat Kurangnya tingkat kesedaran

pekerja/buruh tentang pentingnya serikat pekerja/ serikat buruh dan

kurangnya peran serta serikat pekerja di dunia kerja karena serikat

pekerja hanya melakukan tuganya secara normatif saja tidak

melihat aspek lain dari fungsi serikat pekerja itu sendiri, Menurut

peneliti penyelesaian masalah hambatan yang timbul harus adanya

kebijakan yang mangatur hal tersebut dimana kebijakan tersbut

dapat berguna serta mengukur.

Tingkat kesejahteraan masing-masing orang berbeda tetapi

dengan adanya aturan tersebut dapat menjadikan satu pedoman

atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur, menurut peneliti

penyelesainya adalah pembinaan bagi pekerja yang dilakukan oleh

serikat pekerja guna melengkapi fungsi dan tujuan diadaknya

serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri, seperti pelatihan

ketrampilan diluar jam kerja atau pelatihan yang sesuai dengan

bidangnya peneliti mengambil contoh kesejahteraan pekerja

menurut Pasal 25 ayat (1) alenia d Undang-undang Nomor 21
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Tahun 2000 Tentang serikat pekerja “membentuk lembaga atau

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh” pada kenyataanya diserikat

pekerja/serikat buruh PT. Pantjatunggal knitting mill serikat pekerja

belum menerapkan pasal tersebut sehingga belum ada pelatihan

tentang kewirausahaan atau pelatihan tentang keahlian yang

sesuai dengan pekerjaan dimana kesejahteraan tersebut berarti

luas.

Peneliti melihat tidak teraplikasinya semua peraturan yang

mejadi dasar serikat pekerja/serikat buruh, sehingga ini yang

menyebabkan sebagai faktor penghambat. Penelitian dilapangan

menemukan bahwa serikat pekerja/serikat buruh PT. Pantjatunggal

knitting mill belum menyentuh pada akar pokok kesejahteraan

pekerja, serikat pekerja/serikat buruh hanya masih bekerja secara

umum mengejar tentang upah, hak pekerja, masalah pekerja  tetapi

melupakan faktor kesejahtraan pekerja

Sehingga peneliti mengharapkan adanya pelatihan ataupun

ada lembaga kewirausaha yang dimana dapat membantu

pekerja/buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, ketika

pekerja/buruh memasuki masa tua ataupun pensiun dari

perusahaan sudah memililki keahlian atau pengalaman dalam

bidang kewirausahaan
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