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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sejarah pergerakan organisasi buruh sejak zaman kemerdekaan hingga 

saat ini dimulai sejak sebulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 

September 1945 dibentuklah Barisan Buruh Indonesia (BBI), yang bertujuan ikut 

serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tujuan yang 

bersifat umum ini, disamping itu juga karena BBI terpengaruh oleh gerakan 

politik yang ada pada waktu itu, akibatnya timbul pro dan kontra diantara 

anggotanya. Yang pro menghendaki BBI tetap menggabungkan diri dengan 

politik, yang kontra ingin memisahkan dirinya dari pengaruh politik.
1
 

Setelah pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 dapat dibubarkan 

(memasuki era Orde Baru), sejalan dengan bermunculannya berbagai Partai 

Politik (9 partai politik) dan bermunculan pula ratusan serikat buruh yang 

bertujuan politik maupun sosial ekonomi. Berdasarkan catatan Departemen 

Perburuhan Tahun 1967 ada  244 Serikat Buruh yang bergabung dalam 17 induk 

organisasi buruh.
2
  

Kemudian setelah Pemilihan Umum tahun 1971, Partai Politik yang 

sedemikian banyaknya menggabungkan diri menjadi 2 partai politik, yaitu PDI 

dan PPP. Akibatnya, organisasi buruh yang tadinya bernaung di bawah partai 
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politik tersebut menjadi kehilangan pegangan, dan akibatnya tidak berfungsi sama 

sekali. Saat itulah yang dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin organisasi buruh 

sebagai tonggak awal untuk merealisasikan cita-cita persatuan organisasi buruh 

yang telah lama diidam-idamkan namun selalu terhambat oleh situasi politik yang 

tidak menentu.
3
 

Maka setelah konsepsi persatuan ini dikemukakan, dikeluarkanlah suatu 

Deklarasi yang disebut “Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia” dan ditandatangani 

tanggal 20 Februari 1973. Deklarasi tersebut pada intinya berisi kebulatan tekad 

kaum buruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah, yang 

kemudian wadah ini disebut dengan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), 

FBSI dinyatakan berdiri pada tanggal 20 Februari 1973, diakui oleh Pemerintah 

tanggal 11 Maret 1974. Kemudian sejalan dengan digantinya istilah „buruh‟ 

menjadi istilah „pekerja‟ oleh Mantan Menteri Tenaga Kerja Soedomo, maka pada 

tahun 1985 FBSI diganti menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
4
 

SPSI sebagai partner dari industri, menghendaki adanya keadilan bagi para 

pekerja dalam mendapatkan hak-haknya sebagai hasil pelaksana industri. Namun 

karena posisinya yang lemah sehingga tidak mampu untuk berjuang atas hak-

haknya melawan pengusaha, dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang, dan 

pengaruh. Oleh karena itu, pekerja tidak mungkin memperjuangkan hak-haknya 

ataupun tujuannya secara perorangan, tanpa mengorganisir dirinya dalam suatu 

wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan itu. Para pekerja 

membutuhkan serikat pekerja untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak 
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dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya. Peran serikat pekerja adalah memperjuangkan hak anggotanya, 

sehingga pekerja/buruh dapat merasakan manfaat organisasi serikat pekerja yang 

mandiri dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh.
 5

 

Pembentukan wadah perjuangan bagi para pekerja adalah merupakan hak 

yang dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak boleh diabaikan dan dirampas 

oleh siapapun. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya.  

Pembentukan serikat pekerja adalah hak yang melekat pada pekerja, 

worker rights is human rights juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia Tahun 1948 Pasal 23 dengan jelas menyatakan hal tersebut: 

a. ayat (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih 

pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan 

menguntungkan serta berhak atas perlindungan akan pengangguran; 

b. ayat (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang 

sama untuk pekerjaan yang sama; 

c. ayat (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan 

menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat 

baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan 

perlindungan sosial lainnya; 

d. ayat (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat 

pekerja untuk melindungi kepentingannya.
6
 

 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 

(Freedom Of Associationand Protection Of The Right to Organize) yang telah 
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diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 83 Tahun 1998 yang 

menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi :
7
 

a. pasal (2) Para pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak 

untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, 

bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri 

tanpa pengaruh pihak lain; 

b. pasal (4) Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau 

dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif. 

Prinsip dari konvensi ini adalah memberikan jaminan kebebasan kepada 

pekerja untuk mendirikan organisasi serikat pekerja dan menjamin bahwa 

kebebasan tersebut dilindungi tanpa adanya campur tangan dari institusi publik. 

Pada awal reformasi, hak pekerja untuk berserikat lebih dikuatkan dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang menganut prinsip kebebasan (principle of liberty). 

Prinsip kebebasan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dan menganut dasar kebebasan mengemukakan pendapat.
8
 

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat 

pekerja menetapkan bahwa:  

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 

untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi 

pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau 

tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : 

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, 

menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ; 

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”. 
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Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota 

serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian 

kerja bersama.
9
 Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran tentang 

pendirian serikat pekerja yang di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 merupakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang termasuk 

jenis tindak pidana kejahatan. Pelanggaran pendirian serikat pekerja dilakukan 

oleh manajemen, meskipun tidak tertulis tegas dikatakan dilarang membentuk 

serikat pekerja dalam perusahaan namun larangan itu dilakukan dengan berbagai 

cara seperti promosi dan dipindah tugaskan, naik pangkat menjadi kepala bagian 

atau manajer yang bertujuan untuk memecah belah dan menghilangkan keinginan 

pekerja untuk membentuk serikat pekerja, dan bahkan pekerja yang akan 

membentuk serikat pekerja mendapatkan ancaman pemutusan hubungan kerja 

(PHK). 

Namun demikian, sanksi bagi pengusha yang melarang pekerja untuk 

mendirikan serikat pekerja sudah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pelanggaran pendirian serikat pekerja 

merupakan tindak pidana kejahatan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan 

Membentuk Serikat Pekerja/Serikat BuruhDalam Perusahaan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh (Studi Kasus Pada PT. Sinar Amaril Factory Semarang dan PT. Sinar 

Puspita Abadi Batang). 

 

B.   Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa hambatanan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang 

akan mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh sebagai anggotanya? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk serikat 

pekerja dan bagaimana penyelesaiannya? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap pekerja/buruh yang akan mendirikan serikat pekerja untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai anggotanya. 
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b) Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk 

serikat pekerja dan cara penyelesaiannya. 

2. Manfaat penelitian ini adalah: 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat baik dari segi 

praktis maupun dari segi teoritis. Adapun manfaat yang dapat dipaparkan 

yaitu: 

a) Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

bagi masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sendiri. 

b) Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama pada hukum 

perburuhan. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk 

mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.
10

 

Penelitian ini akan menggunakan dua variable, yaitu bagaimana 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang akan mendirikan serikat 
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pekerja dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk serikat pekerja.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif 

analistis, yakni mengkaji terlebih dahulu penerapan hukum terhadap keadaan riil 

di lapangan penelitian; dalam hal ini mengkaji antara hukum yang mengatur hak 

pekerja untuk membentuk serikat pekerja dalam perusahaan dengan kejadian 

nyata dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan data yang pasti/akurat. Kajian 

tersebut digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci pokok-pokok hambatanan, 

yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mencari sebab-akibatnya, 

kemudian diuraikan secara rinci dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli. 

3. Obyek penelitian 

Obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang akan 

mendirikan serikat pekerja dalam perusahaan. 

1) Narasumber 

a) HRD PT. Sinar Amaril Factory Demak, Semarang (industri 

penyamakan kulit) 

b) HRD PT. Sinar Puspita Abadi, Batang (industry kayu olahan) 

c) Serikat Pekerja PT. Sinar Puspita Abadi, Batang 
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2) Responden : 

a) 15 orang pekerja (dari total pekerja 345 orang) PT. Sinar Amaril 

Factory Demak, Semarang 

b) 15 orang pekerja (dari total pekerja 370 orang) PT. Sinar Puspita 

Abadi, Batang 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 2 

metode, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, berikut pembagiannya: 

a. Studi lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu metode dalam mengumpulkan 

data dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan 

obyek yang diteliti. Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik 

wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung terhadap pihak yang diwawancarai dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data 

yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan 

narasumber yaitu HRD PT. Sinar Amaril Factory, HRD PT. Sinar Puspita 

Abadi, serikat pekerja PT. Sinar Puspita Abadi, 15 orang pekerja PT. Sinar 

Amaril Factory, dan 15 orang pekerja PT. Sinar Puspita Abadi untuk 

memperoleh data mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

pekerja/buruh yang akan mendirikan serikat pekerja dan hambatan-
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hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang akan 

mendirikan serikat pekerja dalam perusahaan. 

b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mencari data sekunder yang berasal dari literatur-literatur, peraturan 

perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan situs website yang ada 

hubungannya dengan penelitian.  

a) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 

Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konvensi International 

Labour Organization (ILO) Nomor 87 Tahun 1948, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, Perjanjian Kerja Bersama PT. Sinar Puspita 

Abadi dan Peraturan Perusahaan PT. Sinar Amaril Factory.  

b) Bahan Hukum Sekunder: diambil dari buku hasil penelitian yang 

ditulis oleh Adrian Sutedi tentang fungsi serikat pekerja, Hardijan 

Rusli perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, Zainal Asikin 

tentang perlindungan pekerja, dan Maimun tentang proses 

pendirian serikat pekerja; jurnal hukum dengan judul Faktor-Faktor 

Belum Terbentuknya Serikat Pekerja Dalam Perusahaan; dan 

pendapat para ahli mengenai  hukum perburuhan. 
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5. Metode analisa data 

Penelitian ini akan menggunakan metode analisa kualitatif. Dari hasil 

pembahasan itu sendiri akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab setiap 

hambatanan yang diteliti. Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-

undangan dan hasil wawancara dengan obyek penelitian. Hasil analisa tersebut 

kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih, dan di edit untuk memilih data yang 

diperlukan atau sesuai dengan obyek penelitian. Setelah proses pengolahan data 

selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh 

disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan Skripsi dibagi dalam lima pokok batasan yaitu : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang perspektif teoritik tentang hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari: 

1. Tinjauan mengenai pihak dalam ketenagakerjaan pada umumnya. 
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2. Tinjauan mengenai hal-hal penting dalam ketenagakerjaan. 

3. Tinjauan mengenai serikat pekerja. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya. 

1. Hasil penelitian, meliputi gambaran umum perusahaan, proses 

pendirian serikat pekerja dalam perusahaan, beserta hambatan 

dan cara penyelesaian yang dapat ditempuh. 

2. Pembahasan, berisi analisis terhadap pengakuan pekerja dan 

pengusaha untuk ditarik kesimpulanya. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan 

dan saran dalam hal ketenagakerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




