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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Melalui uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut, bahwa: 

1. Mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang 

akan mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan buruh 

sebagai anggotanya. 

Perlindungan hak pekerja/buruh untuk berserikat pada PT. SPA 

Batang dijamin dengan diijinkannya pekerja untuk mendirikan serikat 

pekerja, maka pada tanggal 20 Desember 2013 terbentuklah serikat 

pekerja 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. Dalam pelaksanaannya, 

serikat pekerja difasilitasi oleh pengusaha untuk menjalankan kegiatan 

yang berkaitan dengan serikat pekerja, misalnya diberi tempat/ruang 

untuk kesekretariatan serikat pekerja dan juga pemberian ijin bagi 

pengurus untuk meninggalkan pekerjaannya guna menjalankan kegiatan 

serikat pekerja. 
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Hal ini berbeda dengan PT. SAF Semarang, dalam perusahaan ini 

tidak terdapat perlindungan hukum bagi pekerja yang ingin mendirikan 

serikat pekerja karena pengusaha melarang pekerja untuk membentuk 

serikat pekerja dalam perusahaan yang dilakukan secara halus. Larangan 

itu dilakukan dengan cara memindahkan pekerja yang akan membentuk 

serikat pekerja ke bagian/kedudukan yang lebih rendah, bahkan pekerja 

mendapatkan  ancaman PHK bila tidak membubarkan serikat pekerja 

yang sudah terbentuk. 

Sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum 

yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dapat terlaksana dengan baik 

karena masih terjadi ancaman bagi pekerja yang akan mendirikan serikat 

pekerja oleh pengusaha. 

2. Mengenai hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk serikat pekerja dan 

cara penyelesaiannya. 

1) Hambatan Internal 

a. Pada PT. SAF : kurangnya dukungan sesama pekerja, 

rendahnya pengetahuan pekerja bahwa serikat pekerja 

adalah hak pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya, 

pekerja merasa keberatan membayar iuran yang kurang 

jelas penggunaannya. 
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b. Pada PT. SPA : ada serikat pekerja tetapi pengurusnya 

kurang aktif, serikat pekerja didominasi oleh pekerja laki-

laki. 

2) Hambatan Eksternal antara lain : manajemen perusahaan menolak 

bekerjasama dengan serikat pekerja, Dinsosnakertrans bersifat 

pasif artinya hanya bertindak jika ada laporan dari pekerja, serta 

kurangnya dukungan dari masyarakat. 

B. SARAN 

Dari kesimpulan tersebut disarankan : 

1. Sebaiknya pemerintah melakukan pendidikan terhadap pekerja tentang 

hak-hak pekerja untuk berserikat dan ketentuan-ketentuan yang melarang 

pengusaha untuk melarang pekerja/buruhnya mendirikan serikat pekerja 

dalam perusahaan. 

2. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans tidak bersifat pasif 

hanya menunggu laporan dari pekerja tetapi seharusnya bersifat aktif yaitu 

dalam periode tertentu mengadakan kunjungan ke perusahaan-perusahaan 

untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. 

3. Sebaiknya pemerintah melakukan pendidikan bagi pekerja mengenai 

pentingnya mendirikan serikat pekerja bagi pekerja dan mendorong 

pekerja untuk mendirikan serikat pekerja sebagai wadah organisasi untuk 

memperjuangkan hak-haknya. 

 

 




