
 

PENERAPAN  PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM 

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL ANTARA BURUH/ PEKERJA DENGAN 

PENGUSAHA 

(Studi Kasus di PT. Pasar Raya Sri Ratu Semarang) 

 

SKRIPSI 

 

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

Program Studi Ilmu Hukum  

Pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

 
 

 

Disusun oleh  

Nama     : Fransisca Ninna Kusumasari  

         Nim     : 13.20.0110 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2014 



 

1 

 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

PERNERAPAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM 

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

ANTARA BURUH/ PEKERJA  

DENGAN PENGUSAHA 

(Studi Kasus di PT. Pasar Raya Sri Ratu Semarang)  

 

SKRIPSI 

 

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi 

Ilmu Hukum 

Pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

Disusun oleh:  

Nama     : Fransisca Ninna Kusumasari  

         Nim     : 13.20.0110 

 

Disetujui, 

Dosen Pembimbing 

 

 

L. Eddy Wiwoho, SH., MH 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  

SEMARANG 

2014 

 



 

2 

 

Abstrak 

Penerapan dalam menyelesaikan perjanjian PKB sangat tergantung 

kepada tingkat pemahaman masing-masing pihak, baik itu pihak pekerja 

maupun pihak Perusahaan dan ada ketundukkan terhadapnya, tak terkecuali 

seperti PKB yang ada dan berlaku di PT. Pasaraya Sri Ratu Semarang 

khususnya PT. Pasaraya Sri Ratu Peterongan.  

PKB PT. Pasaraya Sri Ratu bisa berjalan cukup efektif, karena masing-

masing pihak memahami betul apa yang sudah dimusyawarahkan dan 

disepakati bersama, maka ketika terjadi kesalahan, kelalaian maupun 

kesengajaan berlaku salah oleh pekerja pekerja sudah sadar betul apa sanksi 

yang akan diterimanya, walaupun kadang menimbulkan perselisihan antara 

mereka dengan perusahaan. Namun demikian, pada dasarnya  pekerja/karyawan 

akan menyadari kesalahan yang dilakukannya  tersebut dengan menerima 

sanksi sesuai dengan apa yang telah tertulis dan disepakati bersama di dalam 

PKB.  

Kadang ada perkara perselisihan antara pengusaha (PT. Pasaraya Sri 

Ratu) dengan pekerja/karyawannya karena dipicu kepentingan-kepentingan 

pribadi tanpa mau melihat PKB yang ada, sehingga menjadi berlarut-larut 

apalagi kemudian melibatkan pihak luar yang tidak tahu persis situasi dan 

kondisi di dalam, sehingga menambah panjang penyelesaiannya.  

Metode Penelitian yang digunakan, metode pendekatan kualitatif dengan 

spesifikasi diskripstik anaslistik, Objek penelitian ini adalah seluruh  

informasi yang berkaitan dengan penerapan PKB dalam penyelesaian perkara 

perselisihan perburuhan/ketenagerjaan di PT Pasaraya Sri Ratu, Lokasi 

Penelitian di PT. Pasaraya Sri Ratu Peterongan, Semarang. Dengan metode 

Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Peranan, Pekerja dan pengusaha.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Ketika dunia mentertawakan, dan cacian bagaikan hujan. maka belajarlah 

dari keduanya dan yakinlah bahwa kekuatan anda bangkit karena penyesalan 

yang telah anda alami  

 

 

“Terus melangkah menuju arah tujuan dan lupakan bayang yang terus 

mengikuti 
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