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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian/Gambaran Umum Perusahaan 

Penulis memilih obyek penelitian di dua perusahaan yang berbeda yaitu 

satu perusahaan yang tidak ada serikat pekerja yang merupakan obyek utama 

dalam penelitian dan satu perusahaan yang sudah berdiri serikat pekerja yang 

merupakan obyek pendukung sehingga dapat menunjukkan penerapan 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk 

serikat pekerja dalam perusahaan. Adapun perusahaan yang dipilih adalah: 

 

1) PT. Sinar Amaril Factory 

PT. Sinar Amaril Factory yang kemudian disebut PT. SAF memiliki 

kegatan usaha di bidang industri penyamakan kulit. PT. SAF merupakan 

sebuah perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Awal 

berdirinya PT. SAF dimulai dari usaha trading oleh pemiliknya, karena 

meningkatnya permintaan pasar dengan jumlah yang cukup besar dan 

didukung dengan kekuatan modal yang telah dimiliki oleh pengusaha, 

kemudian berubah menjadi bidang usaha industri. Produk pertama yang 

diproduksi oleh PT. SAF adalah amplas. Namun saat ini telah berkembang 

dengan penambahan di bidang industri penyamakan kulit. Pengusaha 

menggunakan bahan baku lokal untuk semua kegiatan produksinya, 

sehingga sangat membantu para pengusaha kulit sapi lokal. 
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Aspek legalitas yang dimiliki perseroan ini antara lain Akta Pendirian, 

Ijin Usaha Industri, Ijin HO, SIUP, TDP, dan IMB. Tempat 

kedudukan/kantor pusat berada di Jalan Gajah Mada No.9 Semarang. 

Proses produksi dilakukan di pabrik Jl. Raya Semarang-Demak KM. 8 

Semarang dengan luas tanah tempat usaha ±8.865m² dan memiliki 80 

orang pekerja. Kemudian pada tahun 2007, mendirikan tempat industri 

baru di Jl. Raya Tulis KM. 6, Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, 

Kabupaten  Batang dengan luas tanah tempat usaha ±9.526m² dan 

memiliki 265 orang pekerja. Seluruh tenaga kerjanya berkompeten dalam 

bidangnya. 

Adapun proses produksi finished leather pada perusahaan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Proses beamhouse – wet blue 

1.1.Dari raw material/kulit garaman (kulit sapi, kambing, domba) 

dilakukan soaking liming yaitu dilakukan proses perendaman, 

pegapuran, dan pembuangan bulu pada kulit. 

1.2.Kemudian dimasukkan dalam fleshing machine untuk mebersihkan 

lemak dan sisa daging. 

1.3.Kemudian dimasukkan dalam sptliting machine untuk membelah 

kulit mejadi dua bagian. 

1.4.Dilakukan tanning process yaitu proses pickle-proses chrome 

tanning (wet blue). 
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1.5.Dilakukan proses select measure untuk menentukan kualitas dan 

dilakukan pengukuran luas kulit. 

2. Proses retanning – crust 

2.1.Dari taning material (pikle, wet blue) sebelumnya, dimasukkan 

dalam samming and shaving machine untuk pemerasan bertujuan 

untuk mengurangi kadar air pada kulit dan perataan ketebalan. 

2.2.Kemudian dilakukan retanning process yaitu proses 

penyamakan/penentuan artikel. 

2.3.Dilanjutkan dengan proses setting and vacuum yaitu pemerasan, 

perataan, press, dan pemanasan. 

2.4.Dilakukan hang dry atau penjemuran/pengeringan. 

2.5.Proses steking atau pelemasan. 

3. Proses finishing – finished leather  

3.1.Proses milling yaitu pembentukan motif dan softy/pelemasan. 

3.2.Dilanjutkan dengan proses togling/perentangan dan perataan kulit, 

spray/pengecatan dan pewarnaan, ironing/proses penghalusan, dan 

emboss/proses cetak motif. 

3.3.Langkah terakhir dilakukan select measuring meliputi proses 

seleksi, pengukuran, dan pengepakan. 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara peneliti dengan 

pengusaha yang diwakili oleh HRD bernama Ibu Wiwiek, dalam 

menjalankan seluruh proses tersebut PT. SAF hanya memberlakukan 

peraturan perusahaan yang dibuat oleh satu pihak yaitu pengusaha. PT. 
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SAF tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama karena tidak ada serikat 

pekerja dalam perusahaan. Isi peraturan perusahaan PT. SAF antara lain 

hal yang menjadi tujuan utama peraturan perusahaan, bagaimana mencapai 

tujuan tersebut, pengakuan hak dan wewenang pengusaha, kewajiban para 

pihak yakni perusahaan dan para pekerja, ruang lingkup peraturan 

perusahaan, persyaratan yang harus dipenuhi didalam penerimaan kerja, 

masa percobaan karyawan, perjanjian kerja waktu tertentu, kesepakatan 

mengenai waktu kerja antara lain mengenai hari dan waktu kerja yang 

berlaku, disiplin waktu kerja serta pasal tentang kerja lembur dan 

perhitungan upah lemburnya. Sebagai hak dasar dari pekerja adalah 

menerima upah, maka dalam pasal 7 dibahas mengenai pengupahan secara 

detail, mulai struktur upah atau gaji pokok, dan sistem pembayaran upah. 

Hal lain yang diterima pekerja dan diatur dalam Peraturan Perusahaan ini 

adalah tunjangan kecelakaan kerja yaitu mengenai jaminan sosial tenaga 

kerja dan asuransi kecelakaan kerja. Cuti, ijin dan libur merupakan hak 

karyawan yang juga diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Perusahaan 

yang mencakup dari cuti tahunan, cuti panjang, cuti lapangan, cuti 

pengganti, cuti hamil dan melahirkan, cuti haid, ijin tidak masuk bekerja 

karena ada keperluan keluarga, ijin khusus untuk ujian pendidikan dan 

ibadah keagamaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar tanggungan 

perusahaan serta hari-hari libur resmi nasional. Produktivitas adalah hasil 

dari pelaksanaan kewajiban karyawan yang diatur melalui pasal 14 

peraturan tata tertib, yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan 
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sanksi. Ketika ada kewajiban bagi pekerja, agar kewajiban tersebut 

dilaksanakan maka disepakati pasal-pasal mengenai sanksi-sanksi terhadap 

pelanggaran. Walaupun pengusaha mencegah semaksimal mungkin 

terjadinya pemutusan hubungan kerja, namun bisa saja hal tersebut terjadi 

sebagai pilihan terakhir yang tidak bisa dihindari sehingga diperlukan 

kesepakatan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja agar hak pekerja dan 

pengusaha terlindungi. Didalam hubungan industrial yang terjadi di PT. 

SAF bisa saja terjadi ada beberapa hambatanan sehingga tata cara 

penyelesaian dan pengaduannya diatur dalam bab penyelesaian 

perselisihan, dengan prioritas penyelesaian secara kekeluargaan. Peraturan 

Perusahaan ini ditutup dengan peraturan peralihan dan pelaksanaannya 

sehingga mencegah kekosongan tidak adanya peraturan yang dipakai 

dalam hubungan industrial di perusahaan ketika masih dalam proses 

penyusunan peraturan perusahaan yang baru. 

Setelah peneliti memperhatikan isi peraturan perusahaan PT. SAF, 

diketahui bahwa di dalam peraturan perusahaan tersebut tidak ada 

ketentuan yang mengatur tentang pembentukan serikat pekerja maupun 

larangan membentuk serikat pekerja. Namun pada kenyataannya, dari hasil 

wawancara dengan Ibu Wiwiek (HRD) diketahui bahwa tidak terdapat 

serikat pekerja dalam perusahaan. Dulu pernah terbentuk serikat pekerja, 

namun tidak bertahan lama karena pengurusnya dipanggil dan diminta 

membubarkan serikat pekerja oleh pengusaha, jika pengurus tidak mau 

membubarkan serikat pekerja, maka akan dipindahkan ke jabatan lain 
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yang lebih rendah. Menurut Ibu Wiwiek, cara ini dilakukan pengusaha 

dengan tujuan untuk mengintimidasi pekerja, sehingga pekerja 

mengurungkan niatnya untuk membentuk serikat pekerja. Setelah itu tidak 

pernah ada serikat pekerja dalam perusahaan. Pengusaha memang tidak 

secara terang-terangan melarang pekerjanya untuk membentuk serikat 

pekerja dalam perusahaan, namun dengan menggunakan „cara halus‟.  

Ibu Wiwiek menyampaikan alasan pengusaha melarang pekerja 

membentuk serikat pekerja dalam perusahaan antara lain karena dengan 

adanya serikat pekerja dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas kerja dan 

menyita waktu kerja untuk menjalankan berbagai kegiatan (misalnya 

untuk rapat anggota, dan lain-lain), jika ada lebih dari satu serikat pekerja 

dalam perusahaan maka akan memicu terjadinya perselisihan antar serikat 

pekerja, selain itu pengusaha khawatir jika serikat pekerja yang terbentuk 

sulit diajak berunding dan terlalu banyak tuntutan diluar kemampuan 

perusahaan, tentu jika hal ini terjadi akan merugikan perusahaan. Selain itu 

menurut pernyataan dari Ibu Wiwiek, pekerja PT. SAF dapat 

berkomunikasi sendiri secara langsung dengan manajemen perusahaan, 

sehingga segala aspirasi dari pekerja/buruh kepada pengusaha maupun 

sebaliknya dapat disampaikan secara langsung dan tidak ada kendala.  

Namun tindakan pengusaha melarang pekerja/buruh untuk 

mendirikan serikat pekerja dalam perusahaan menurut inisiator pendiri 

serikat pekerja merupakan tindakan pelanggaran hukum. Sebagai inisiator 

mereka memiliki keinginan dan harapan untuk dapat membentuk serikat 
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pekerja di PT. SAF. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini keinginan 

mereka untuk membentuk serikat pekerja dalam perusahaan belum dapat 

terealisasi karena tidak ada dukungan dari sesama pekerja yang lain. 

Meskipun jumlah pekerjanya sangat banyak, namun tidak ada inisiatif dan 

dorongan yang kuat dari sesama pekerja untuk mendirikan serikat pekerja, 

dimana inisiator tidak dapat bekerja sendiri tetapi juga membutuhkan 

anggota yang mendukung.  

Meskipun PT. SAF tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama dan 

hanya memberlakukan peraturan perusahaan, namun hak bagi pekerja 

yang saat ini diberikan perusahaan terhadap pekerjanya berdasarkan 

klasifikasi perlindungan tenaga kerja (Asikin, 2002:76) sebagai berikut: 

1. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam 

bentuk penghasilan/upah yang cukup. 

  Pengertian upah dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 

1 angka 30 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Melalui 

definisi upah tersebut, dapat diketahui bahwa upah merupakan hak dari 

pekerja atau pekerja dan merupakan kewajiban bagi pengusaha sesuai 

perjanjian kerja yang telah dibuat. 
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  Pernyataan kewajiban pembayaran upah diperkuat lagi melalui 

pasal 88 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kedua pasal dalam 

undang-undang ketenagakerjaan tersebut jelas saling memperkuat dan 

dapat dijadikan dasar hukum dalam persoalan pengupahan.  

  PT. SAF yang memiliki ratusan pekerja/buruh ikut mentaati 

peraturan ini dimana tiap pekerjanya mendapatkan upah yang menjadi 

hak para pekerja. Pembayaran upah dilaksanakan dengan sistem harian 

dan bulanan, bagi pekerja harian upah akan dibayarkan pada akhir 

minggu, dan bagi pekerja bulanan upah akan dibayarkan pada akhir 

bulan. Dan apabila dalam kondisi tertentu ada pekerjaan yang harus 

dilakukan dengan sistem borong maka upah akan dibayarkan dengan 

cara borong. 

  Upah bulanan dalam perusahaan ini merupakan upah rutin bagi 

tiap pekerja setiap bulannya. Upah yang diberikan juga sudah sesuai 

dengan UMR yang ditetapkan sesuai pasal 60 undang-undang 

ketenagakerjaan. Berbeda dengan upah bulanan yang bersifat rutin, 

upah lembur hanya akan diberikan tiap kali pekerja bekerja lembur. 

Pekerjaan lembur dalam perusahaan ini tidak dapat diprediksi karena 

disesuaikan dengan permintaan pasar. Besarnya upah lembur sendiri 

disesuaikan dengan upah bulanan dan lamanya bekerja lembur. 
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2. Perlindungan sosial, atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 

  Hak pekerja untuk mendapat jaminan sosial tenaga kerja ditulis 

dalam pasal 99 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan yang berbunyi 

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja.” Definisi jaminan sosial tenaga kerja 

sendiri secara sah dijelaskan melalui keputusan menteri nomor 250 

tahun 2008 dalam pasal 1 angka 62 yang berbunyi “Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam 

bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal 

dunia.”  

  Melihat pentingnya jaminan sosial tenaga kerja bagi perusahaan 

dan pekerja sekaligus keluarganya, pengusaha memutuskan untuk 

semua pekerjanya didaftarkan kepada penyelenggara jaminan sosial 

dalam hal ini BPJS dan asuransi kecelakaan kerja dari asuransi lain 

yang ditunjuk oleh perusahaan. Dalam hal pekerja mendapat 

kecelakaan kerja, pengusaha memberikan asuransi kecelakaan kerja 

yang ditunjuk oleh perusahaan, yakni Sinar Mas dan Al-Amin 

insurance. Pengusaha menilai kedua produk tersebut sangat penting 

karena dapat digunakan untuk melindungi pekerja dari kematian, cacat 

seumur hidup, maupun sakit. 
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3. Perlindungan teknis, atau disebut juga keselamatan kerja. Perlindungan 

tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan dengan 

menyediakan alat pelindung diri lengkap berupa helm keselamatan/alat 

penutup kepala, masker, sepatu keselamatan, dan sarung tangan untuk 

para pekerjanya. Perusahaan juga telah menyediakan SOP (standart 

operating procedure) penggunaan alat pelindung diri. 

Selain perlindungan tenaga kerja di atas, terdapat perlindungan lain 

terhadap pekerja yang juga telah dipenuhi oleh pengusaha yaitu: 

1. Norma Keselamatan Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian 

dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan 

tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. 

2. Norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan, yang 

meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja, 

penyediaan perawatan medis bagi pekerja. 

3. Norma kerja, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum baik 

sistem pengupahan, cuti, kesusilaan, dan religius dalam rangka 

memelihara kinerja pekerja. 

4. Norma kecelakaan kerja, berupa pemberian ganti rugi perawatan atau 

rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita penyakit akibat 

pekerjaan, dalam hal ini ahli waris berhak untuk menerima ganti rugi. 

Selain itu, tanggung jawab pengusaha ditunjukkan dengan 

memberikan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja kepada 

pekerjanya. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi, seorang pekerja 
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perempuan bernama Siti mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan 

karena Siti tidak menggunakan alat pelindung diri berupa penutup kepala. 

Rambut Siti tersangkut ke mesin pemotong kulit sehingga mengakibatkan 

Siti harus kehilangan rambutnya serta mengalami luka-luka pada kepala 

dan tubuhnya. Kasus yang lain, seorang pekerja laki-laki bernama Bonaim 

mengalami kecelakaan kerja akibat kecerobohan pekerja itu sendiri dan 

tidak menggunakan alat pelindung diri, akibatnya salah satu tangannya 

harus diamputasi. 

Kecelakaan kerja tersebut diatas terjadi akibat kelalaian pekerja 

karena tidak taat menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan 

oleh perusahaan. Biaya pengobatan Siti dan Bonaim ditanggung oleh 

perusahaan asuransi dengan maksimal klaim Rp1.000.000,- (satu juta 

rupiah), pihak perusahaan bersedia membayar kekurangan biaya 

pengobatan Siti dan Bonaim sampai sembuh. Bahkan setelah sembuh, Siti 

dan Bonaim masih diijinkan bekerja, namun Bonaim dipindahkan ke 

bagian lain karena tidak dapat bekerja di bagian produksi hanya dengan 

satu tangan. Hal ini diceritakan oleh Siti dan Bonaim yang ditemui dan 

diwawancarai oleh peneliti. 

Mayoritas pekerja PT. SAF mengatakan, meskipun mereka 

mengetahui haknya untuk membentuk serikat pekerja tapi mereka merasa 

tidak membutuhkan serikat pekerja dalam perusahaan karena pekerja 

sudah merasa nyaman dan betah dalam suasana pekerjaan, pengusaha 

memberikan perhatian kepada pekerjanya dengan memberikan tunjangan-
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tunjangan, bahkan pengusaha menyediakan dana tahunan untuk 

kesejahteraan pekerja, contohnya selama ini dana tersebut digunakan oleh 

pekerja untuk pergi piknik atau mengadakan panggung dangdut sebagai 

hiburan. Pekerja juga merasa aspirasi dari pekerja/buruh kepada 

pengusaha maupun sebaliknya dapat disampaikan secara langsung dan 

tidak ada kendala, selama ini masukan dari pekerja selalu diterima baik 

oleh pengusaha. Pekerja merasa pengusaha sudah menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai penyedia lapangan kerja dengan baik. Pekerja 

menyadari bahwa membentuk serikat pekerja merupakan hak pekerja 

sehingga para pekerja bisa menilai sendiri berdasarkan kebutuhannya, 

karena selama ini pekerja merasa dipenuhi kebutuhannya oleh pengusaha, 

sehingga merasa tidak perlu membentuk serikat pekerja. Pekerja juga 

mengatakan keberatan dengan dibentuknya serikat pekerja karena anggota 

serikat pekerja wajib membayar iuran bulanan yang memberatkan pekerja 

dan penggunaan uang tersebut juga tidak jelas. Faktor-faktor inilah yang 

akhirnya meredam keinginan pekerja untuk membentuk serikat pekerja 

dalam perusahaan. 

 

2) PT. Sinar Puspita Abadi 

PT.  Sinar Puspita Abadi yang kemudian disebut PT. SPA memiliki 

kegiatan usaha di bidang industri kayu olahan. PT. SPA merupakan sebuah 

perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas dimana menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan badan usaha yang 
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berbadan hukum dengan kepemilikan lebih dari 1 orang, dimana terdapat 3 

pemilik saham dalam perusahaan ini. Aspek legalitas yang dimiliki 

perseroan ini antara lain: 

a. Perseroan ini berdiri pada tanggal 9 Desember 2010 dengan akta 

pendirian Perseroan Terbatas, di hadapan Notaris Andy 

Toryanto, S. H, dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal 

Administrasi Hukum Umum. 

b. SIUP no. 517/020/11.01/PB/I/2010 tgl. 19 Januari 2010. 

c. TDP no. 11.01.1.51.07070 tgl. 3 Februari 2010 

d. NPWP no. 02.204.991.0-509.000. 

Perusahaan ini beralamatkan di Desa Penundan Km.36, Kecamatan 

Banyuputih, Kabupaten Batang. Dipilihnya Kabupaten Batang untuk 

didirikan industri kayu olahan karena dari hasil pengamatan pengusaha 

dan kesepakatan para pemilik saham, ditemukan potensi yang cukup baik 

untuk membangun usaha industri kayu olahan/lumber core, karena di 

wilayah Kabupaten Batang dan sekitarnya merupakan penghasil kayu 

sengon albasia yang merupakan bahan pokok pembuatan lumber core, 

disamping itu banyak tenaga kerja yang cukup potensial sehingga dapat 

membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat, serta membantu perkembangan pengusaha kayu.  

Adapun proses produksi lumber core (kayu olahan) pada perusahaan 

ini yaitu: 
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1. Penerimaan bahan baku berupa kayu log/kayu glondongan 

berbentuk persegi, lalu dilakukan pengecekan/sortir kualitas 

kayu. 

2. Kayu log dipotong menjadi balken dengan ukuran tertentu. 

3. Balken dimasukkan ke dalam mesin oven/kiln dry untuk 

dikeringkan dengan jangka waktu tertentu sehingga 

menghasilkan kayu kering. Proses pengeringan kayu bertujuan 

untuk mengurangi kandungan air di dalam kayu. 

4. Setelah balken kering,kemudiandilakukan proses potong dengan 

mesin potong yang bertujuan untuk memotong kayu dengan 

panjang tertentu. 

5. Balken yang sudah dipotong, dimasukkan dalam mesin serut 

untuk meratakan permukaan kayu dan menyamakan ketebalan 

kayu. 

6. Kemudian kayu dirajang/disisir menjadi potongan tipis. 

7. Setelah itu dilkukan proses sortir/seleksi untuk melakukan 

pemilihan kayu hasil rajangan. 

8. Setelah itu dilanjutkan dengan bagian pola, kayu rajangan ditata 

dalam loyang. 

9. Setelah itu kayu dirangkai dengan menyambung, diberi lem, 

kemudian dimasukkan dalam mesin press untuk melekatkan 

sambungan, akan menjadi lumber core. 
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10. Kemudian masuk dalam bagian seleksi/quality control, yaitu 

pemeriksaan hasi jadi lumber core. 

11. Setelah lolos dari bagian seleksi, maka selanjutnya lumber core 

dihitung dan dipacking untuk di ekspor.    

PT. SPA memperkerjakan 370 orang pekerja. Dibagi dalam beberapa 

bidang antara lain dewan pengawas, personalia/HRD, bendahara, 

boiler/forklip, kepala produksi, manager administrasi, security, bagian 

eksport, teknik umum, administrasi produksi, kepala gudang, kepala regu, 

kepala produksi, bagian stock, dan bagian quality control. Hampir seluruh 

pekerjanya merupakan masyarakat setempat, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan 

pekerjaan.  

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

pekerja PT. SPA, awalnya tidak terdapat serikat pekerja dalam perusahaan. 

Pemenuhan hak-hak pekerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku, antara lain upah pekerja/buruh di bawah ketentuan UMR yang 

berlaku saat itu, selain itu upah lembur yang didapatkan pekerja belum 

sesuai dengan harapan pekerja, dan pengaturan waktu yang tidak menentu. 

Sehingga pekerja merasa untuk mengupayakan dan memperjuangkan hak-

haknya, hal inilah yang mendorong pekerja untuk membentuk serikat 

pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. Pekerja PT. SPA membentuk 

serikat pekerja sejak tanggal 20 Desember 2013 dengan nama ”SERIKAT 

PEKERJA PERKAYUAN DAN PERHUTANAN – SERIKAT PEKERJA 
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SELURUH INDONESIA (SP-KAHUT SPSI) PT. SINAR PUSPITA 

ABADI FACTORY” di Kantor DPC KSPSI Kab. Batang dan telah 

disahkan oleh DINSOSNAKERTRANS dengan No. SURAT 

KEPUTUSAN 560/030/1/2014 pada tanggal 15 Januari 2014. Ketua 

serikat pekerja ini mengatakan bahwa organisasi serikat pekerja ini 

bergerak aktif hingga saat ini. Hak dan kewajiban pekerja/buruh yang 

dilaksanakan dalam serikat pekerja antara lain melakukan perundingan 

Perjanjian Kerja Bersama dengan pihak manajemen perusahaan. Isi dari 

Perjanjian Kerja Bersama tersebut antara lain pengakuan hak pengusaha 

dan serikat pekerja, hubungan kerja, waktu kerja, produktivitas, 

pendidikan dan latihan, pengupahan, tunjangan hari raya, pengobatan dan 

perawatan kesehatan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pensiun, cuti dan 

hari libur, keselamatan dan kesehatan kerja, tata tertib, sanksi dan 

pelanggaran, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian perselisihan serta 

pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut. Perjanjian Kerja 

Bersama ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus serikat 

pekerja dan Presiden Direktur/Direktur Utama perusahaan. Selain itu 

serikat pekerja berperan mewakili pekerja dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan, 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan 

kesejahteraan pekerja/buruh, serta mengadakan kegiatan-kegiatan 

perburuhan. 
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Pengusaha yang diwakili HRD bernama Ibu Amelia mengemukakan 

beberapa keuntungan dengan adanya serikat pekerja dalam perusahaan, 

antara lain karena serikat pekerja dapat bekerjasama dengan manajemen 

dalam menjalankan/mengembangkan perusahaan maka kemajuan 

perusahaan dapat dinikmati bersama, pengurus serikat pekerja dapat 

membina semua anggota/karyawan agar taat terhadap setiap peraturan 

perusahaan dan ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan 

perusahaan sehingga aktivitas kerja dapat berjalan nyaman dan aman, 

pengurus serikat pekerja dan anggotanya mempunyai rasa memiliki dan 

menyadari bahwa perusahaan yang memberikan penghidupan (menjadi 

mata pencaharian) sehingga mau menjaga dan memelihara asset 

perusahaan, dan pengurus serikat pekerja perusahaan memiliki loyalitas 

yang tinggi dan kebijaksanaan yang baik dan mampu bekerja sama dengan 

perusahaan sehingga aspirasi manajemen dapat sampai kepada karyawan 

dengan baik sehingga perusahaan dapat maju untuk kepentingan bersama. 

Selain itu dalam pembentukan serikat pekerja, melibatkan manajemen 

dimana manajemen dapat menempatkan orang kepercayaannya dalam 

kepengurusan serikat pekerja maka diharapkan dapat berjalan beriringan 

antara perusahaan dan serikat pekerja, pengurus serikat pekerja dapat 

bekerjasama dengan manajemen untuk bersama-sama membangun 

perusahaan agar maju dan berkembang demi kepentingan bersama, 

pengurus serikat pekerja berani mengambil sikap tegas jika ada 

anggota/karyawan yang melakukan kesalahan/melanggar peraturan. 
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Pengusaha juga memfasilitasi ketua/pengurus serikat pekerja untuk 

mengikuti pelatihan karena menurutnya pelatihan memiliki faktor penting 

untuk mendukung kemajuan baik dari sisi pribadi pekerja, maupun dari 

sisi pengusaha. Melalui pelatihan yang diberikan, diharapkan dapat 

dilanjutkan kepada anggota serikat pekerja di bawahnya. Pelatihan secara 

rutin yang dilakukan dapat meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja 

pekerja. Hal ini disimpulkan melalui peningkatan permintaan dari 

konsumen tanpa perlu menambah jumlah pekerja. Oleh karena itu, pihak 

pengusaha akan terus menerapkan cara pelatihan untuk pencapaian yang 

lebih bagi perusahaan. 

 

B. PEMBAHASAN 

1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang akan 

mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh sebagai anggotanya. 

Demi menjamin tiap pengusaha yang memperkerjakan pekerja 

dapat memberi hak yang seharusnya diterima pekerja, maka salah satu 

usaha pemerintah adalah dengan cara mengundangkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dalam undang-undang ini 

memuat hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha. Hingga saat 

ini pula undang-undang tersebut masih berlaku dan masih dijadikan 

patokan baik pekerja maupun pengusaha termasuk serikat pekerja dalam 

melakukan perbuatan hukum. 
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Melihat begitu pentingnya undang-undang serikat pekerja dalam 

menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus selalu berpedoman terhadap 

undang-undang serikat pekerja. Hasil dari berpedoman undang-undang 

tersebut menghasilkan hak bagi pekerja yang saat ini diberikan perusahaan 

terhadap pekerjanya, pembahasannya sebagai berikut : 

Dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tentang serikat pekerja, menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan 

mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, 

menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia pada umumnya, sekaligus sebagai sarana 

memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan 

hubungan industrial yang harmonis, berdinamika, dan berkeadilan. Uraian 

mengenai penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

a) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“(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. 

(2) Untuk mencapai 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; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di 

bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana 
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menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan 

hak dan kepentingan anggotanya; 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 di perusahaan.” 

 

i. Penerapan pada PT SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF karena tidak terdapat serikat pekerja dalam perusahaan, 

namun dalam menjalankan kegiatan industrinya pengusaha selalu 

berusaha untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 

kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi 

pekerjanya meskipun tidak terdapat serikat pekerja dalam 

perusahaan. Menurut pekerja, meskipun tidak ada serikat pekerja 

tapi pekerja merasa nyaman dengan suasana kerja di perusahaan. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan, menurut Ibu 

Amelia (HRD) mengatakan bahwa hak dan kewajiban yang 

dilaksanakan dalam serikat pekerja antara lain melakukan 

perundingan PKB dan mewakili pekerja dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan isdustrial di dewan dan lembaga 

perburuhan, serikat pekerja berperan sebagai partner pengusaha 

dalam menjalankan perusahaan dan memimpin pekerja dengan 

baik, aspirasi dari manajemen kepada pekerja maupun sebaliknya 

dapat disampaikan dengan baik, serikat pekerja juga dapat 

bekerjasama dengan manajemen untuk membangun perusahaan 

agar maju dan berkembang bagi kepentingan bersama. 
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b) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk 

oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.” 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF, meskipun memiliki jumlah pekerja mencapai 345 orang, 

namun tidak ada serikat pekerja dalam perusahaan. Pengusaha 

memang tidak secara terang-terangan melarang pekerja untuk 

membentuk serikat pekerja, tetapi menggunakan „cara halus‟. 

Namun tidak terbentuknya serikat pekerja dalam perusahaan juga 

dikarenakan berbagai faktor, antara lain karena tidak adanya 

keinginan dari pekerja untuk membentuk serikat pekerja karena 

pekerja merasa nyaman dalam pekerjaannya, sehingga serikat 

pekerja dinilai tidak dibutuhkan. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan dengan 

mengijinkan pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja dalam 

perusahaan. Pekerja PT. SPA membentuk serikat pekerja sejak 

tanggal 20 Desember 2013 dengan nama ”SERIKAT PEKERJA 

PERKAYUAN DAN PERHUTANAN – SERIKAT PEKERJA 

SELURUH INDONESIA (SP-KAHUT SPSI) PT. SINAR 

PUSPITA ABADI FACTORY” dan telah disahkan oleh 

DINSOSNAKERTRANS dengan No. SURAT KEPUTUSAN 

560/030/1/2014 pada tanggal 15 Januari 2014. Ketua serikat 
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pekerja menyatakan bahwa organisasi serikat pekerja ini 

bergerak aktif hingga saat ini, mereka mengikuti berbagai 

sosialisasi terkait tentang ketenagakerjaan misalnya mengenai 

upah minimum dan perlindungan hukum tenaga kerja wanita. 

Serikat pekerja juga dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kerja 

bersama. 

c) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh 

tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai 

politik, dan pihak manapun.” 
 

i. Penerapan pada PT. SAF: Membentuk serikat pekerja merupakan 

hak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun, 

memahami akan hal itu maka mayoritas pekerja PT. SAF 

memilih untuk tidak membentuk serikat pekerja meskipun 

mereka mengetahui haknya untuk membentuk serikat pekerja 

telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan  pekerja, mereka mengatakan bahwa 

mayoritas pekerja PT. SAF mengatakan merasa tidak 

membutuhkan serikat pekerja karena pekerja sudah merasa 

nyaman dan betah dalam suasana pekerjaan, pengusaha 

memberikan perhatian kepada pekerjanya dengan memberikan 

tunjangan-tunjangan, bahkan pengusaha menyediakan dana 
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tahunan untuk kesejahteraan pekerja yang selama ini dana 

tersebut digunakan oleh pekerja untuk pergi piknik atau 

mengadakan panggung dangdut sebagai hiburan. Pekerja merasa 

aspirasi dari pekerja/buruh kepada pengusaha maupun sebaliknya 

dapat disampaikan secara langsung dan tidak ada kendala. 

Bahkan beberapa pekerja merasa keberatan membentuk serikat 

pekerja karena anggota serikat pekerja wajib membayar iuran 

bulanan. Faktor-faktor inilah yang akhirnya meredam keinginan 

pekerja untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan 

meskipun mereka mengetahui haknya untuk membentuk serikat 

pekerja. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: pekerja di PT. SPA membentuk serikat 

pekerja didorong karena keinginan pekerja untuk mengupayakan 

hak pekerja yang sebelumnya belum didapatkan. Sebelum 

terbentuk serikat pekerja, pemberian hak pekerja belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya 

upah pekerja masih di bawah UMR, selain itu upah lembur yang 

diberikan belum sesuai dengan harapan pekerja. Dengan adanya 

serikat pekerja, pekerja dapat menyuarakan aspirasinya kepada 

pengusaha, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pengusaha. 

d) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 
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“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa 

membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF karena tidak terdapat serikat pekerja dalam perusahaan. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan pada organisasi 

serikat pekerja PT. SPA, berdasarkan data yang diperoleh dari 

ketua serikat pekerja mengatakan bahwa serikat pekerja ini 

memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh karyawan 

perusahaan, tidak seluruh pekerja menjadi anggota karena sifat 

keanggotaannya tidak memaksa, artinya hanya pekerja yang mau 

saja yang menjadi anggota serikat pekerja ini. Dalam perekrutan 

anggotanya, dilakukan secara terbuka tanpa membedakan ras, 

agama, jenis kelamin, maupun jenjang karir dalam perusahaan. 

Namun ketua serikat pekerja mengatakan serikat pekerja ini 

didominasi oleh pekerja laki-laki. 

e) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara 

tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF karena pekerja tidak membetuk serikat pekerja dalam 

perusahaan. 
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ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan pada PT. SPA 

dalam pembentukan serikat pekerja yang dibentuk sejak tanggal 

20 Desember 2013 dengan nama ”SERIKAT PEKERJA 

PERKAYUAN DAN PERHUTANAN – SERIKAT PEKERJA 

SELURUH INDONESIA (SP-KAHUT SPSI) PT. SINAR 

PUSPITA ABADI FACTORY” di Kantor DPC KSPSI Kab. 

Batang dan telah disahkan oleh DINSOSNAKERTRANS dengan 

No. SURAT KEPUTUSAN 560/030/1/2014 pada tanggal 15 

Januari 2014. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 dengan dilampiri daftar nama anggota pembentuk, anggaran 

dasar dan amggaran rumah tangga, susunan dan nama pengurus.  

f) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“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.” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF karena tidak terdapat serikat pekerja dalam perusahaan. 

Dalam hal ini perusahaan hanya memberlakukan peraturan 

perusahaan dan tidak ada PKB dalam perusahaan. 
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ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan pada PT. SPA, Ibu 

Amelia (HRD) mengatakan bahwa serikat pekerja dilibatkan 

dalam pembuatan PKB, serikat pekerja berperan mewakili 

pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di 

dewan dan lembaga perburuhan, melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, 

serta mengadakan kegiatan-kegiatan perburuhan.  

g) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“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 melakukan pemutusan hubungan 

kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau 

melakukan mutasi;tidak membayar atau mengurangi upah 

pekerja/buruh;melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;melakukan 

kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”. 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF. Dalam peraturan perusahaan PT. SAF, diketahui bahwa 

tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pembentukan serikat 

pekerja maupun larangan membentuk serikat pekerja, namun 

pada kenyataannya pengusaha melarang pekerjanya membentuk 

serikat pekerja yang dilakukan dengan cara halus. Ibu Wiwiek 

selaku HRD PT. SAF menyatakan dulu pernah terbentuk serikat 

pekerja dalam perusahaan, tapi diminta oleh pengusaha untuk 

membubarkan, jika pekerja tidak membubarkan maka 
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pengurusnya akan dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah. 

Disamping itu, sebagian besar pekerja belum mengetahui 

perbuatan yang dilakukan pengusaha dapat dikategorikan 

melakukan tindak pidana karena melarang pekerja mendirikan 

serikat pekerja meskipun dilakukan secara halus (tidak terang-

terangan). 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Pasal ini diterapkan pada PT. SPA, 

dimana pengusaha menyadari akan hak berserikat yang dimiliki 

oleh pekerja dan pengusaha tidak dapat melarang pekerjanya 

untuk membentuk serikat pekerja dalam perusahaan, sehingga 

pekerja PT.SPA dapat mendirikan serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

h) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

“Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau 

anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan 

serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh 

kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja 

bersama.” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan pada PT. 

SAF karena tidak terdapat serikat pekerja dalam perusahaan. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Hal mengenai waktu pelaksanaan 

kegiatan serikat pekerja diatur dalam PKB berdasarkan 

kesepakatan pengusaha dan pengurus serikat pekerja.  
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i) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

”Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat 

pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas 

ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. Selain penyidik pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana.” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini tidak diterapkan dengan baik 

karena pada tahun 2012 lalu, kelompok insiator pekerja PT. SAF 

yang ingin mendirikan serikat pekerja pernah mengadukan hal 

mengenai pelarangan pekerja membentuk serikat pekerja oleh 

manajemen perusahaan kepada Dinsosnakertrans. 

Dinsosnakertrans menanggapi pengaduan pekerja dengan 

memfasilitasi pekerja dan pengusaha untuk mengadakan 

perundingan, setelah terjadi perundingan pengusaha membiarkan 

serikat pekerja berjalan sementara, namun kemudian pengusaha 

akan tetap meminta pekerja untuk membubarkan serikat pekerja 

tersebut. Berdasarkan kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Dinsosnakertrans yang bertindak sebagai pejabat instansi 

pemerintah yang diberi wewenang di bidang ketenagakerjaan 

bersifat pasif, Dinsosnakertrans hanya bertindak setelah 

mendapat pengaduan dari pekerja. Dimana selama perusahaan ini 

berdiri sampai sekarang, Dinsosnakertrans tidak pernah datang 
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untuk melakukan pengawasan maupun sosialisasi tentang serikat 

pekerja. 

ii. Penerapan pada PT. SPA: Dinsosnakertrans bertindak sebagai 

pengawas, selama tidak ada laporan dari pekerja, dimana selama 

perusahaan ini berdiri sampai sekarang Dinsosnakertrans tidak 

pernah datang untuk melakukan pengawasan maupun sosialisasi 

tentang serikat pekerja. 

j) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: 

”Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana 

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

dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

 

i. Penerapan pada PT. SAF: Pasal ini pada PT. SAF tidak pernah 

diterapkan, meskipun pada tahun 2012 pekerja pernah 

melaporkan larangan pendirian serikat pekerja, dan laporan itu 

ditindaklanjuti oleh Dinsosnakertrans dengan cara melakukan 

mediasi. Dimana hasilnya pengusaha menyatakan tidak akan 

melarang lagi, namun kenyataannya pengurus serikat pekerja 

dipanggil oleh pengusaha dan diminta untuk membubarkan diri. 

Setelah kejadian itu tidak pernah dilaporkan lagi ke 

Dinsosnakertrans oleh pekerja, dan Dinsosnakertrans tidak 

pernah lagi memantau perkembangan pada PT. SAF sehingga 

akhirnya serikat pekerja yang ada pada PT. SAF bubar dengan 
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sendirinya. Oleh karena itu, diketahui bahwa Dinsosnakertrans 

akan bertindak kalau ada laporan dari pekerja, sehingga 

Dinsosnakertrans hanya bersifat pasif 

ii. Penerapan pada PT. SPA: sebagai bentuk upaya pengusaha 

menjalankan peraturan perundangan yang berlaku, pengusaha 

menjalankan kewajibannya dengan memberikan hak pekerja 

untuk membentuk serikat pekerja dalam perusahaan. 

 

TABEL 1.1 

 Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pada Dua Perusahaan 

Yang Menjadi Obyek Penelitian 

 

Undang-

Undang 

Nomor 21 

Tahun 

2000 

PT. Sinar Amaril Factory PT. Sinar Puspita Abadi 

Pasal 4 Pasal ini tidak diterapkan pada 

PT. SAF karena tidak terdapat 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

Pada perusahaan tersebut 

penerapan pasal 4 dilakukan 

dengan adanya perundingan 

antara serikat pekerja dengan 

pegusaha pada saat membuat 

PKB, serikat pekerja mewakili 

pekerja dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial 

di dewan dan lembaga 
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perburuhan, serikat pekerja 

berperan sebagai partner 

pengusaha dalam menjalankan 

perusahaan dan memimpin 

pekerja dengan baik, aspirasi dari 

manajemen kepada pekerja 

maupun sebaliknya dapat 

disampaikan dengan baik, serikat 

pekerja juga dapat bekerjasama 

dengan manajemen untuk 

membangun perusahaan agar 

maju dan berkembang bagi 

kepentingan bersama. 

Pasal 5 Pada PT. SAF ketentuan 

mengenai pembentukan serikat 

pekerja tidak diterapkan karena 

pengusaha melarang pekerja 

membentuk serikat pekerja  

menggunakan „cara halus‟. 

Faktor lain tidak terbentuknya 

serikat pekerja di perusahaan, 

antara lain karena tidak adanya 

keinginan dari pekerja untuk 

Pekerja PT. SPA membentuk 

serikat pekerja sejak tanggal 20 

Desember 2013 dengan nama 

”SERIKAT PEKERJA 

PERKAYUAN DAN 

PERHUTANAN – SERIKAT 

PEKERJA SELURUH 

INDONESIA (SP-KAHUT 

SPSI) PT. SINAR PUSPITA 

ABADI FACTORY” dan telah 
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membentuk serikat pekerja 

karena pekerja merasa nyaman 

dalam pekerjaannya, sehingga 

serikat pekerja dinilai tidak 

dibutuhkan. 

disahkan oleh 

DINSOSNAKERTRANS dengan 

No. SURAT KEPUTUSAN 

560/030/1/2014 pada tanggal 15 

Januari 2014. 

Pasal 9 Membentuk serikat pekerja 

merupakan hak yang tidak dapat 

dipaksakan oleh pihak manapun, 

memahami akan hal itu maka 

mayoritas pekerja PT. SAF 

memilih untuk tidak membentuk 

serikat pekerja meskipun mereka 

mengetahui haknya untuk 

membentuk serikat pekerja telah 

dijamin dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 dan 

Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000. 

Pekerja di PT. SPA membentuk 

serikat pekerja didorong karena 

keinginan pekerja untuk 

mengupayakan hak pekerja yang 

sebelumnya belum didapatkan. 

Pasal 12 Pasal ini tidak diterapkan pada 

PT. SAF karena tidak terdapat 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

 

Serikat pekerja ini memiliki 

anggota lebih dari 50% dari 

seluruh karyawan perusahaan, 

tidak seluruh pekerja menjadi 

anggota karena sifat 
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keanggotaannya tidak memaksa, 

artinya hanya pekerja yang mau 

saja yang menjadi anggota 

serikat pekerja ini. Dalam 

perekrutan anggotanya, 

dilakukan secara terbuka tanpa 

membedakan ras, agama, jenis 

kelamin, maupun jenjang karir 

dalam perusahaan. 

Pasal 18 Pasal ini tidak diterapkan pada 

PT. SAF karena tidak terdapat 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

 

Pada PT. SPA, serikat pekerja 

melakukan pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 dengan dilampiri daftar 

nama anggota pembentuk, 

anggaran dasar dan amggaran 

rumah tangga, susunan dan nama 

pengurus. 

Pasal 25 Pasal ini tidak diterapkan pada 

PT. SAF karena tidak terdapat 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan hanya 

memberlakukan peraturan 

Serikat pekerja dilibatkan dalam 

pembuatan PKB, serikat pekerja 

berperan mewakili pekerja dalam 

menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial di dewan 

dan lembaga perburuhan, 
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perusahaan yang dibuat oleh 

salah satu pihak yaitu 

pengusaha, tidak ada PKB dalam 

perusahaan karena tidak ada 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan usaha 

peningkatan kesejahteraan 

pekerja/buruh, serta mengadakan 

kegiatan-kegiatan perburuhan. 

Pasal 28 Dalam peraturan perusahaan 

tidak ada ketentuan yang 

mengatur tentang pembentukan 

serikat pekerja maupun larangan 

membentuk serikat pekerja, 

namun pada kenyataannya 

pengusaha melarang pekerjanya 

membentuk serikat pekerja yang 

dilakukan dengan cara halus. Ibu 

Wiwiek selaku HRD PT. SAF 

menyatakan dulu pernah 

terbentuk serikat pekerja dalam 

perusahaan, tapi diminta oleh 

pengusaha untuk membubarkan, 

jika pekerja tidak membubarkan 

maka pengurusnya akan 

dipindahkan ke jabatan yang 

Pasal ini diterapkan pada PT. 

SPA, dimana pengusaha 

menyadari akan hak berserikat 

yang dimiliki oleh pekerja dan 

pengusaha tidak dapat melarang 

pekerjanya untuk membentuk 

serikat pekerja dalam 

perusahaan, sehingga berdirilah 

serikat pekerja pada PT. SPA.  
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lebih rendah. Disamping itu, 

sebagian besar pekerja belum 

mengetahui perbuatan yang 

dilakukan pengusaha dapat 

dikategorikan melakukan tindak 

pidana karena melarang pekerja 

mendirikan serikat pekerja 

meskipun dilakukan secara halus 

(tidak terang-terangan). 

Pasal 29 Pasal ini tidak diterapkan pada 

PT. SAF karena tidak terdapat 

serikat pekerja dalam 

perusahaan. 

 

Hal mengenai waktu pelaksanaan 

kegiatan serikat pekerja diatur 

dalam PKB berdasarkan 

kesepakatan pengusaha dan 

pengurus serikat pekerja. 

Misalnya pengusaha mengijinkan 

pengurus serikat pekerja untuk 

menghadiri rapat-rapat yang 

berkaitan dengan kegiatan serikat 

pekerja. 

Pasal 40 Dinsosnakertrans yang bertindak 

sebagai pejabat instansi 

pemerintah yang diberi 

wewenang di bidang 

Dinsosnakertrans bertindak 

sebagai pengawas, selama tidak 

ada laporan dari pekerja, 

Dinsosnakertrans tidak 
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ketenagakerjaan hanya bersifat 

pasif, Dinsosnakertrans hanya 

bertindak setelah mendapat 

pengaduan dari pekerja, 

Dinsosnakertrans tidak 

mengadakan kunjungan ke 

perusahaan-perusahaan secara 

berkala yang menjadi tanggung 

jawabnya. Dimana selama 

perusahaan ini berdiri sampai 

sekarang, Dinsosnakertrans tidak 

pernah datang untuk melakukan 

pengawasan maupun sosialisasi 

tentang serikat pekerja. 

 

mengadakan kunjungan ke 

perusahaan.  Dimana selama 

perusahaan ini berdiri sampai 

sekarang, Dinsosnakertrans tidak 

pernah datang untuk melakukan 

pengawasan maupun sosialisasi 

tentang serikat pekerja. 

 

Pasal 43 Pasal ini pada PT. SAF tidak 

pernah diterapkan, meskipun 

pada tahun 2012 pekerja pernah 

melaporkan larangan pendirian 

serikat pekerja, dan laporan itu 

ditindaklanjuti oleh 

Dinsosnakertrans dengan cara 

melakukan mediasi. Dimana 

Pengusaha menjalankan 

kewajibannya dengan 

memberikan hak pekerja untuk 

membentuk serikat pekerja 

dalam perusahaan dan juga 

memberikan fasilitas-fasilitas 

yang mendukung kegiatan-

kegiatan serikat pekerja misalnya 
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  Sumber: data yang diolah oleh peneliti 

hasilnya pengusaha menyatakan 

tidak akan melarang lagi, namun 

kenyataannya pengurus serikat 

pekerja dipanggil oleh 

pengusaha dan diminta untuk 

membubarkan diri. Setelah 

kejadian itu tidak pernah 

dilaporkan lagi ke 

Dinsosnakertrans oleh pekerja, 

dan Dinsosnakertrans tidak 

pernah lagi memantau 

perkembangan pada PT. SAF 

sehingga akhirnya serikat 

pekerja yang ada pada PT. SAF 

bubar dengan sendirinya. Oleh 

karena itu, diketahui bahwa 

Dinsosnakertrans akan bertindak 

kalau ada laporan dari pekerja, 

sehingga Dinsosnakertrans 

hanya bersifat pasif. 

 

memberikan tempat untuk 

kesekretariatan, dan pemberian 

ijin meninggalkan pekerjaannya 

untuk melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan kepentingan 

serikat pekerja. 
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2) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

pekerja/buruh yang akan membentuk serikat pekerja dan bagaimana 

penyelesaiannya. 

Undang-undang serikat pekerja telah dibuat untuk melindungi hak 

pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja dalam perusahaan, namun 

tetap saja ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap 

pekerjanya. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi beberapa hal yang menjadi 

faktor utama masih diberlakukannya larangan membentuk serikat pekerja 

dalam perusahaan oleh pengusaha meski perbuatan tersebut jelas-jelas 

melawan undang-undang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa adanya 2 faktor 

utama yang menjadi hambatan pekerja/buruh yang akan membentuk 

serikat pekerja dalam perusahaan antara lain : 

1. Hambatan Internal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD dan pekerja PT. SAF, 

secara keseluruhan hambatan internal yang timbul pada PT. SAF: 

a. Pada PT. SAF kurangnya dukungan dari sesama pekerja, dimana 

inisiator tidak dapat bekerja sendiri tapi membutuhkan dukungan 

dari pekerja yang lain.  

b. Rendahnya pengetahuan pekerja bahwa serikat pekerja adalah 

hak bagi mereka untuk memperjuangkan hak-haknya, kurangnya 

pengetahuan calon pemimpin serikat pekerja yang menjadi 

inisiator dalam PT. SAF dalam mengatur organisasinya secara 
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efektif, profesional dan efisien sehingga tidak dipercaya oleh 

mayoritas pekerja yang lain.  

c. Pekerja PT. SAF merasa keberatan untuk membayar iuran yang 

yang berasal dari anggota yaitu iuran (prinsip mandiri) yang harus 

dibayarkan setiap bulan dan karena penggunaan dana yang 

terkumpul irasa kurang jelas penggunaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD dan pekerja PT. SPA, 

secara keseluruhan hambatan internal yang timbul pada PT. SPA: 

a. Pada PT. SPA meskipun ada serikat pekerja tapi para 

pengurusnya kurang aktif, kurangnya kesadaran anggota serikat 

pekerja akan pentingnya pertemuan organisasi mengakibatkan 

mereka tidak hadir dalam pertemuan. Hal ini diakibatkan karena 

pekerja merasa sudah lelah bekerja sehingga malas untuk 

menghadiri pertemuan organisasi. 

b. Anggota perempuan pada serikat pekerja PT. SPA juga menjadi 

tantangan, karena serikat pekerja didominasi oleh laki-laki. 

Anggota perempuan tidak mudah untuk mendapatkan 

kesempatan dalam berperan serta di setiap kegiatan serikat 

pekerja, aktivis laki-laki juga tidak melibatkan anggota 

perempuan untuk lebih aktif. 

2. Hambatanan eksternal, antara lain : 

i. Rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen/pengusaha. 

Hambatanan pekerja tidak akan terselesaikan bila manajemen 
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menolak bekerjasama dengan serikat pekerja. Pengetahuan yang 

sempit dan propaganda anti serikat pekerja mempengaruhi 

manajemen dalam hubungan dengan serikat pekerja. 

ii. Dinsosnakertrans bersifat pasif, artinya Dinsosnakertrans hanya 

bertindak jika ada laporan dari pekerja. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinsosnakertrans kurang, tidak mengadakan sidak 

ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan serikat pekerja 

berjalan baik dalam perusahaan. 

iii. Kurangnya dukungan dari masyarakat. Masyarakat berharap para 

pekerja harusnya sudah puas dengan keadaan minimum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah/pengusaha. 

 

3) Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh 

Pelarangan pendirian serikat pekerja termasuk pelanggaran hukum 

dan bisa ditindak secara tegas melalui hukum pidana. Larangan pendirian 

serikat pekerja jelas dilarang karena bertentangan dengan undang-undang 

namun masih sering terjadi di dunia ketenagakerjaan. Untuk mengatasi hal 

itu pemerintah sudah menggunakan kekuasaanya untuk membuat aturan 

demi melindungi pekerja, termasuk pekerja/buruh yang akan membentuk 

serikat pekerja dalam perusahaan yang memberikan jalan penyelesaian 

sengketa pekerja lebih di titik beratkan pada musyawarah mufakat antara 

pekerja dan majikan melalui Lembaga Bipartie, dan bila tidak 
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terselesaikan dapat dilanjutkan ke Lembaga Tripartie, dan seterusnya dapat 

dilanjutkan ke Pengadilan P4D dan P4P. 

Di awali di masa sebelum reformasi. Dalam menghadapi masalah 

perindustrial, digunakan undang-undang lama antara lain : 

a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 lembaran Negara No.42 

Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. 

b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 Lembaga Negara No.93 

Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. 

Akan tetapi pada zaman sekarang ini dimana semakin 

kompleksnya hambatanan perburuhan undang-undang lama tersebut tidak 

dapat lagi memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa 

perburuhan, sehingga di undangkanlah Undang-undang Serikat Pekerja 

Nomor 21 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-undang Hak Azasi Manusia Nomor 39 Tahun 

1999, dan Undang-undang penyelesaian perselisihan Industrial Nomor 2 

Tahun 2004. Berikut penjelasan dari tiap-tiap upaya perlindungan hak 

pekerja: 

1. Undang-Undang Hak Azasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 

Undang-undang Hak Azasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 

merupakan salah satu bentuk upayabagi pekerja dalam menyelesaikan 

sengketa perindustrian. Pada pasal 89 ayat 3 poin h, dikemukakan 

Komnas HAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat atas 

sengketa publik, baik terhadap perkara pekerja yang sudah 
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disidangkan maupun yang belum disidangkan. Penjelasan Undang-

undang tersebut mengatakan sengketa publik yang dimaksud di dalam 

Undang-undang Hak Azasi Manusia tersebut termasuk 3 (tiga) 

golongan sengketa besar, antara lain sengketa pertanahan, sengketa 

ketenaga kerjaan dan sengketa lingkungan hidup. 

Sengketa ketenagakerjaan tergolong sengketa publik dapat 

mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Nasional, maka peluang 

pengaduan pelanggaran Hak-hak pekerja tersebut dapat disalurkan ke 

Komnas HAM sesuai dengan isi Pasal 90 Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 yang berbunyi pada ayat 1 “Setiap orang atau kelompok 

orang yang memiliki alasan kuat bahwa Hak Azasinya telah dilanggar 

dapat memajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia”. Kemudian dikuatkan lagi 

dalam Bab VIII Pasal 101 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tersebut Lembaga Komnas HAM dapat menampung seluruh laporan 

masyarakat tentang terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia. Hal 

ini tentu dapat dijadikan dasar hukum bagi pekerja/buruh yang ingin 

mengadukan kendala dalam membentuk SP/SB dalam perusahaan 

yang dialaminya melalui Komnas HAM. 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 

Diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

yang berbunyi ”Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa 

pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi 
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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”. 

Pelanggaran terhadap Pasal 28 merupakan tindak pidana di bidang 

ketenagakerjaan yang termasuk jenis tindak pidana kejahatan. Sanksi 

hukum atas pelanggaran Pasal 28 tersebut di atas yang merupakan 

tindak pidana kejahatan, 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) terdapat dalam Pasal 43 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. 

Dalam Pasal 35 undang-undang ini disebutkan bahwa “Setiap 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara 

musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.” 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Dalam Penjelasan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa 
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membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran 

politik.Mengacu pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap 

pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya 

terkait kondisi kerja, termasuk hak untuk membentuk serikat pekerja 

dalam perusahaan. 

Jika perusahaan melakukan tindakan pelanggaran ketenagakerjaan 

terhadap pekerjanya, yakni melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 

undang-undang ketenagakerjaan, maka menteri atau pejabat yang 

ditunjuk mengenakan sanksi administratif kepada pengusaha sesuai 

Pasal 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Adapun sanksi adminisitratif 

tersebut diatur dalam Pasal 190 ayat (2) UU Ketenagakerjaan: 

a. Teguran 

b. peringatan tertulis 

c. pembatasan kegiatan usaha 

d. pembekuan kegiatan usaha 

e. pembatalan persetujuan 

f. pembatalan pendaftaran 

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi 

h. pencabutan ijin 

4. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Nomor 2 Tahun 2004 

Dalam undang-undang ini, diatur penyelesaian sengketa melalui 2 

cara yaitu melalui melalui cara litigasi dan non litigasi. Pengaturan 
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cara litigasi tertulis dalam pasal 56 undang-undang nomor 2 tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Sedangkan dengan cara non litigasi terdapat 4 macam cara 

penyelesaian yaitu: bipartie, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 

Keempat cara itu tertulis dari pasal 6 hingga 54 undang- undang 

nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. Penjelasan dari keempat cara non litigasi serta cara litigasi 

adalah sebagai berikut: 

a) Bipartie 

Di dalam pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

mengatur bahwa salah satu  jalan penyelesaian sengketa industrial 

berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan azas 

kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha. Bila terdapat 

kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, maka dapat dituangkan 

dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang disebut 

dengan perjanjian bersama. 

Dalam perjanjian bersama atau kesepakatan tersebut harus 

ditandatagani kedua belah pihak sebagai dokumen bersama dan 

merupakan perjanjian perdamaian. Dalam hal ini maka perjanjain 

akan dibuat oleh pekerja/anggota SP/SB dan pengusaha. Umumnya 

dituliskan dalam klausul perjanjian kerja. 
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b) Mediasi 

Jika ingin menempuh cara lain, ada pula dengan mediasi. 

Mediasi dapat dilakukan dengan memilih atas dasar kesepakatan 

seorang Mediator yang berada di kantor instansi yang 

bertanggungjawab atas bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota 

sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mediasi bertugas 

sebagai juru damai yang dapat menjadi penengah dalam 

menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha.  

Seorang Mediator yang diangkat tersebut harus mempunyai 

syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang mengatur dalam Pasal 9 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial dan minimal berpendidikan S-1. 

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan pekerja, 

Mediator telah mengadakan duduk perkara sengketa yang akan 

diadakan dalam pertemuan Mediasi antara para pihak tersebut. 

a) Konsiliasi 

Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja 

berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau Serikat Buruh. 

Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam 

pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana tugas 
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terpenting dari Kosiliator adalah memangil para saksi atau para 

pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 

menerima penyelesaian Konsiliator tersebut. 

Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang 

bersengketa dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan 

telah tercapai. Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai 

oleh Konsiliator tersebut dapat didaftarkan didepan pengadilan 

Negeri setempat. Demikian juga eksekusinya dapat dijalankan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat tesebut. 

b) Arbitrase 

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui arbitrase merupakan salah satu alternatif yang bersifat 

sukarela/ tidak wajib. Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui lembaga arbitrase dapat terjadi jika kedua belah 

pihak yang berselisih telah bersepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase menurut Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan 

kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh/serikat kerja pada 

suatu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial, melalui 

kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih, untuk 

menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang 

memiliki putusan mengikat para pihak dan bersifat final. 
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Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dalam 

bentuk perjanjian tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat 

rangkap 3 yang masing-masing pihak mendapatkan 1 rangkap dan 

memiliki kekuatan hukum sama. Atas dasar hal tersebut, para 

pihak memilih atau menunjuk arbiter dari daftar yang ditetapkan 

oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal 30 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial menyebutkan wilayah kerja arbiter meliputi seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia. Surat perjanjian arbitrase 

sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap dan alamat atau 

kedudukan para pihak yang berselisih, pokok-pokok persoalan 

yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase 

untuk diselesaikan dan diambil putusan, jumlah arbiter yang 

disepakati, pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan 

menjalakan keputusan arbitrase, dan tempat, tanggal pembuatan 

surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih. 

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila 

kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial melalui lembaga arbitrase, hal ini 
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mengakibatkan lembaga pengadilan tidak lagi mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan para 

pihak tersebut, dikarenakan putusan lembaga arbitrase bersifat final 

and binding. 

c) Pengadilan 

Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

mengatakan Pengadilan hubungan industrial bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutuskan : 

1) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak 

2) Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan 

kepentingan 

3) Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan 

hubungan kerja 

4) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

Adapun susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri terdiri dari : 

1) Hakim 

2) Hakim ad Hoc 

3) Panitera Muda 

4) Panitera Pengganti. 

Untuk Pengadilan Kasasi di Mahkamah Agung terdiri dari : 
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1) Hakim Agung 

2) Hakim ad Hoc pada Mahkamah Agung 

3) Panitera 

Pengangkatan dan penunjukan Hakim Ad Hoc tersebut 

pada pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan SK. Presiden 

atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum 

memangku jabatan Hakim Ad Hoc wajib disumpah atau 

memberikan janji menurut agama dan kepercayaannya masing-

masing serta Hakim Ad Hoc tersebut tidak boleh merangkap 

Jabatan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. 

Hukum acara yang dipakai untuk mengadili sengketa 

perburuan tersebut adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku 

dilingkungan Pengadilan Umum, kecuali di atur secara khusus oleh 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial serta menuggu keputusan 

Presiden untuk menentukan Tata Cara pengangkatan Hakim Ad 

Hoc Ketenaga Kerjaan. Sebelum Undang-Undang ini berlaku 

secara efektif didalam masyarakat dalam penyelesaian pemutusan 

Hubungan Kerja masih memakai KEP/MEN/150 Tahun 2000 dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 




