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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara di Dunia dengan jumlah penduduk terbanyak 

ke-4 setelah negara China, India dan Amerika Serikat. Menurut Badan Pusat 

Statistik sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 

sekitar 255 Juta jiwa dan diprediksi angka ini akan terus meningkat hingga tahun 

2030 yaitu sekitar 295 juta jiwa.  Dari hasil survei tersebut tercatat bahwa dari 33 

provinsi di Indonesia sekitar 121 juta diantaranya tingal di Pulau Jawa, pulau yang 

paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 107 juta jiwa tinggal 

didaerah yang luasnya sebanding dengan luas New York. Dan bisa dibayangkan 

berapa luas tempat yang akan dibutuhkan jika pada tempat dan waktu yang sama 

penduduk ini dikumpulkan menjadi satu. Negara-negara dengan kekuatan buruh 

terbesar di Duniapun Indonesia berada diperingkat ke-5. Jika dikalkulasikan pada 

tahun 2012 jumlah di Indonesia mencapai 118,1 juta jiwa dimana sekitar 54,44 

persen dari total angkatan kerja adalah wanita dan tingkat partisipasi laki-laki 

mencapai 84,66 persen. Artinya sebagian besar yang terjadi di Indonesia tidak 

akan terlepas dari seputar persoalan pengusaha dan buruh.  

Permasalahan mengenai buruh, khususnya di Indonesia sampai saat ini 

masih menjadi persoalan yang belum bisa ditemukan ujung pangkalnya, dimana 

antara buruh dan pengusaha dikendalikan oleh kepentingan yang saling 

bertentangan. Sehingga kedudukan yang lemah membutuhkan suatu wadah 

supaya menjadi kuat. Salah satu cara untuk mendapatkan wadah yang kuat adalah 
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dengan membentuk serikat pekerja. Tujuan dibentuknya serikat pekerja adalah 

menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui keterwakilan buruh di 

dalam serikat pekerja, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. 

Selain itu, melalui wadah serikat pekerja, diharapkan akan terwujud peran serta  

dalam proses produksi. Sebab fungsi serikat pekerja sangat jelas dalam Undang-

Undang N0.21 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (2) ialah: 

1 Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian 

perselisihan industrial;  

2 Sebagai wakil buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan 

sesuai dengan tingkatannya;  

3 Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan 

berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4 Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan 

anggotanya;  

5 Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan buruh 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

6 Sebagai wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di 

perusahaan.  

Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya 

Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja (Lembaran Negara 

Tahun 2000 No.131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898). Sebelum adanya 

Undang-Undang No.21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja secara umum 

hanyalah dianggap sebagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang 
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kurang meneruskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada masa Orde Baru, 

Serikat pekerja hanya diperbolehkan satu, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI). Pada Masa Reformasi, setelah adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2000, 

dimungkinkan dibentuk serikat pekerja lebih dari satu di dalam satu perusahaan.  

Membentuk serikat pekerja merupakan hak dari semua buruh. Hal ini 

ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 104 

ayat (1) bahwa kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi 

anggota serikat pekerja merupakan salah satu hak dasar buruh. Undang-Undang 

No.21 Tahun 2000 Pasal 28 mengenai perlindungan hak buruh untuk membentuk 

serikat pekerja, yaitu melarang seseorang menghalang-halangi atau memaksa buruh 

untuk tidak membentuk serikat pekerja. Barangsiapa melanggar larangan tersebut 

akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta 

(Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Pasal 43). Dari penjelasan Undang-Undang 

tersebut diatas, jelas bahwa adanya kebebasan dalam berkarya dan 

mengembangkan hidupnya melalui serika pekerja yang telah dibentuk dan berhak 

mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.  

Dalam  Undang-Undang N0.13 Tahun  2003 dituangkan bahwa pengertian 

serikat pekerja adalah “organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik 

didalam maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh 

dan keluarganya.”  
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Pada prosesnya, buruh selalu menjadi korban eksploitasi pengusaha. 

Sehingga dalam sebuah perusahaan Serikat Pekerja diharapkan mejadi 

perpanjangan tangan Pemerintah dalam membantu para buruh dalam 

mengusahakan hidupnya dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka 

terima atas kewajiban yang telah mereka lakukan sebelumnya. Atas dasar ini 

sangat perlu diciptakannya sebuah perjanjian kerja dan bagaimana perjanjian kerja 

tersebut akan tetap ada selama serikat pekerja itu juga ada. Tujuannya menjadi 

prasarana yang paling penting untuk peningkatan produksi dan produktivitas. 

Dengan demikian pengusaha dan buruh berada dalam posisi yang seimbang untuk 

membuat kesepakatan mengenai syarat kerja.  

Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja 

yang dibuat oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja. Berdasarkan Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003  Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011, Perjanjian Kerja Bersama yaitu 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja atau beberapa 

Serikat Pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. 

Menurut (Budiono, 2011:89) rumusan Perjanjian Kerja Bersama memiliki 

beberapa unsur, yaitu: 

1 Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian; oleh karena itu asas hukum 

perjanjian harus melekat pada perjanjian kerja bersama; 
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2 Subjek hukum perjanjian kerja bersama terdiri atas serikat dan pengusaha; 

kemungkinan lainnya adalah gabungan serikat dan beberapa atau perkumpulan 

pengusaha; hal yang ingin ditekankan adalah bahwa buruh sebagai individu 

tidak dapat tampil sebagai subjek hukum di dalam perjanjian kerja bersama;  

3 Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengusaha 

dan hal yang ingin ditekankan disini adalah bahwa perjanjian kerja bersama 

hendak menyediakan pedoman, wujudnya perjanjian, bagi pengusaha dan 

dengan demikian tercipta kepastian hukum. 

Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, serikat pekerja melakukan 

negosiasi dengan pengusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh, seperti: upah 

yang layak, jaminan sosial yang memadai, pemenuhan hak-hak cuti, pembayaran 

lembur yang sesuai serta hak-hak buruh lainnya yang diatur di dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003. Sedangkan di dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama, serikat pekerja harus dapat memberikan informasi dan menjelaskan hak 

dan kewajiban anggota kepada anggotanya serta mewakili/mendampingi anggota.  

Namun meskipun sebenarnya banyak perundang-undangan yang mengatur 

hak-hak buruh, tampaknya banyak perusahaan yang “sengaja” tidak 

mensosialisasikannya dan pada kenyataanya sering kali dalam pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam buku Perjanjian Kerja 

Bersama antara PT. Fumira Semarang dengan Serikat Pekerja Logam, Elektronik 

dan Mesin PT. Fumira Semarang pada Pasal 36 ayat (1) tentang Uang 

Kompensasi disebutkan bahwa “Uang kompensasi berupa pesangon, penghargaan 
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masa kerja serta uang penggantian hak atas Pemutusan Hubungan Kerja atas pasal 

dan ayat yang sudah ditentukan akan dibayarkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Namun dalam kenyataannya masih 

ditemukan buruh di PT. Fumira Semarang yang sebagian besar dari bagian 

Produksi yang melakukan demo dan pemogokan kerja tidak lain tujuannya untuk 

menuntut hak atas kewajiban yang sudah mereka lakukan. Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak  PT. Fumira Semarang mengakibatkan 

buruh melakukan aksi demo menuntut uang pesangon yang layak. Hal ini 

merupakan salah satu bukti nyata tidak dipenuhinya hak-hak buruh walaupun 

sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangannya. Di PT. Fumira Semarang 

semua buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin 

adalah laki-laki, sehingga dalam hal ini penulis menjadikan subjek penelitian 

adalah laki-laki.   

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. Bagaimana Serikat Pekerja 

Logam, Elektronik dan Mesin sebagai wadah bagi buruh di PT. Fumira Semarang 

boleh dirasakan eksistensinya. Sehingga penulis mengambil judul “Eksistensi 

Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam Pemenuhan 

Hak-Hak Buruh  Laki-Laki Pada PT. Fumira Semarang.” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Dalam sebuah penelitian, masalah merupakan salah satu landasan atau yang 

paling mendasar untuk menentukan unsur penelitian lainnya. Teori, rumusan, 

hipotesis, metodologi, dan unsur-unsur penelitian lainnya dibangun atas dasar satu 

masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Itulah sebabnya dalam suatu 

permasalahan penelitian merupakan kunci suatu keberhasilan dalam penelitian. 

Masalah atau permasalahan akan timbul apabila terdapat kesenjangan atau suatu 

permasalahan, adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dan kenyataan yang 

ada, apa yang dibutuhkan dan apa yang telah tersedia, antara harapan dan 

kenyataan dan apa yang sama dengan hal itu. Penelitian dapat memecahkan 

masalah yang timbul atau dengan kata lain dapat menutup atau setidak tidaknya 

memperkecil kesenjangan tersebut (Suryabrata, 2005:12).  

Selanjutnya dengan mendasarkan rumusan masalah tersebut, kemudian 

penulis merumuskan dalam beberapa permasalahan:  

1 Bagaimana eksistensi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin pada PT. 

Fumira Semarang? 

2 Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Serikat Pekerja 

Logam, Elektronik dan Mesin di PT. Fumira Semarang? 

3 Bagaimana pemenuhan hak-hak buruh pada Serikat Pekerja Logam, 

Elektronik dan Mesin di PT. Fumira Semarang?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Ekistensi Serikat Pekerja dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam Pemenuhan Hak-Hak Buruh Laki-Laki 

pada PT. Fumira Semarang (Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin) 

sehingga tujuan penelitian ini adalah: 

1 Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Serikat Pekerja Logam, Elektronik 

dan Mesin pada PT. Fumira Semarang. 

2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin pada PT. Fumira Semarang. 

3 Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak buruh yang tergabung pada 

Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin pada PT. Fumira Semarang. 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti, bagi perusahaan, dan 

bagi semua masyarakat luas seperti berikut:  

1 Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan luas yang 

telah didapatkan saat duduk dibangku perkuliahaan, terutama dalam masalah 

yang berkaitan dengan masalah serikat pekerja, Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) dan Pemenuhan hak-hak buruh. Sehingga mampu membandingkan 

teori dengan aplikasi kenyataan yang ada dalam lapangan. 

 

 



23 
 

2 Bagi PT. Fumira Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam 

perbaikan usaha bisnis serta membantu dalam penyusunan kebijakan terutama 

dalam Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Pemenuhan hak-

hak buruh laki-laki. 

3 Bagi Pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran  atau 

ide bagi penelitian lain yang sejenis. 

4 Bagi Buruh 

Penelitian ini dapat memberi manfaat serta informasi bagi buruh sebagai 

subjek penelitian. Hasil dari penelitian dapat menjadi masukan untuk 

produktivitas kerja yang lebih baik. 

1.5  Kerangka Teori 

1.5.1 Eksistensi Serikat Pekerja 

1.5.1.1  Pengertian Serikat Pekerja 

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Tenaga Kerja N0.17 Tahun 2003, 

serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh 

baik didalam maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan 

keluarganya.  
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Menurut (Henry Simamora, 1999:678) bahwa “serikat pekerja adalah 

sebuah organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam 

kerja, dan syarat-syarat serta kondisi-kondisi pekerjaan lainnya.” Menurut 

(Payama J.Simanjuntak, 2003:57) serikat pekerja harus terbuka dalam menerima 

angota dan atau memperjuangkan kepentingan para buruh, serikat pekerja juga 

bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan Negara.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja 

adalah sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar kebebasan serta terbuka 

menerima anggota yang tujuannya memperjuangkan kepentingan serta 

meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. 

Sehubungan dengan serikat pekerja sebagai sarana untuk memperjuangkan 

kepentingan buruh haruslah memiliki rasa tanggung-jawab atas kelangsungan 

perusahaan dan begitu pula sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan buruh 

sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. 

1.5.1.2 Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja 

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1) menganut multi union sistem 

yaitu memberikan kebebasan kepada buruh untuk membentuk serikat pekerja. 

Setiap sepuluh orang buruh menurut Undang-Undang tersebut telah dapat 

membentuk suatu serikat pekerja. Ketentuan ini memungkinkan dalam satu 

perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekerja.  
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Adapun ketentuan pembentukan  Serikat  Pekerja adalah setiap serikat 

pekerja harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

dimana  sekurang-kurangnya  memuat hal-hal berikut sesuai Undang-Undang 

No.21 tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang serikat pekerja: 

 Nama dan lambang 

 Dasar negara, asas, dan tujuan 

 Tanggal pendirian 

 Tempat kedudukan 

 Keanggotaan dan kepengurusan 

 Sumber dan pertanggung jawaban keuangan 

 Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. 

Apabila ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART), pengurus serikat pekerja harus memberitahukan kepada instansi 

Pemerintah paling lama (30) tiga puluh hari, terhitung sejak tanggal perubahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersebut. 

Memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan dilampiri : 

1 Daftar nama anggota pembentuk 

 Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

 Susunan dan nama pengurus 

2 Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab, selambat-lambatnya 21 (dua 

puluh satu) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan, wajib 
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mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja 

yang telah memenuhi ketentuan (UU No.21 Tahun 2000 Pasal 20 ayat 1); 

buku pencatatan harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum. 

3 Dalam hal serikat pekerja belum memenuhi ketentuan, maka instansi 

Pemerintah yang bertanggung jawab itu dapat menangguhkan pencatatan dan 

pemberian nomor bukti pencatatan dengan memberitahukan secara tertulis 

kepada serikat pekerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, 

terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan (Undang-Undang No.21 

Tahun 2000 Pasal 20 ayat 2 dan 3). 

4 Pengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, harus 

memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai 

dengan tingkatannya (Undang-Undang  No.21 Tahun 2000 Pasal 23).   

Setelah terbentuknya Serikat Pekerja diharapkan dapat menyalurkan 

aspirasi buruh secara demokratis sehubungan dengan pemenuhan hak-hak sebagai 

buruh dan kesejahteraan keluarganya serta mengembangkan kemampuan, 

keahlian, dan ketrampilan buruh dalam rangka memajukan perusahaan.  

1.5.1.3 Tujuan dan Fungsi  Serikat Pekerja 

Serikat Pekerja bertujuan untuk mempromosikan kepentingan para anggota dan 

kelangsungan hidup dari serikat pekerja itu sendiri serta berusaha 

mempertahankan atau meningkatkan dukungan buruh dengan menyediakan 

kebutuhan-kebutuhan mereka (Mulyono dan Sri Sudarsi, 2000:157). 

Sederhananya serikat pekerja bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak 
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dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan 

keluarganya. 

Sehingga untuk dapat mencapai tujuan serikat pekerja diatas maka dalam 

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, 

disebutkan bahwa fungi serikat pekerja adalah: 

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian 

perselisihan industrial. 

2. Sebagai wakil buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan 

sesuai dengan tingkatannya. 

3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan 

anggotanya. 

5. Sebagai perencanaan, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan buruh 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Sebagai wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di 

perusahaan 

Menurut (Pahrozi, 2012:6) fungsi Serikat Pekerja sebagai berikut: 

1 Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh; 

2 Lembaga perunding mewakili buruh; 

3 Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan buruh; 

4 Wadah pembinaan, peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan buruh; 

5 Wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham diperusahaan; 



28 
 

6 Wakil buruh dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan diperadilan. 

Tak bisa dipungkiri bahwa tanpa serikat pekerja, buruh terlalu lemah 

untuk berjuang sendiri sehingga perlu berjuang secara kolektif bersatu dalam satu 

wadah yaitu serikat pekerja.  

1.5.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Pasal 1601 (a) KUHPerdata memberikan pengertian bahwa Perjanjian kerja 

adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama dalam hal ini adalah  buruh 

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain/si majikan untuk 

suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.  

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 

angka 14 memberikan pengertian bahwa Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 

antara buruh dan pengusaha (pemberi kerja) yang memuat syarat-syarat kerja hak 

dan kewajiban kedua belah pihak.  

Kemudian disimpulkan bahwa “Perjanjian Kerja Bersama adalah 

perjanjian yang merupakan perundingan antara buruh yang tercatat pada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”  

Perjanjian Kerja Bersama wajib didaftarkan kepada Disnaker (Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Perjanjian Kerja Bersama mempunyai kekuatan 

mengikat, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masa berlakunya 

Perjanjian Kerja Bersama maksimal 2 tahun. Perjanjian Kerja Bersama 

dirumuskan oleh Pengusaha dan Serikat pekerja. Dalam pembuatan perjanjian 
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kerja ada kesepakatan, karena dibuat melalui proses perundingan, sehingga kedua 

belah pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. 

Dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan Perjanjian Kerja 

Bersama mengatur hak dan kewajiban para buruh, pengusaha, dan serikat pekerja. 

Oleh karena itu, apabila hak yang terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama tidak dipenuhi akan mengakibatkan 

konflik atau perselisihan dalam hubungan industrial, belum lagi apabila terdapat 

pelanggaran hak-hak yang terdapat dalam norma-norma peraturan perundang-

undangan dibidang ketenakerjaan, permasalahannya selalu melibatkan serikat 

pekerja. Dalam penyelesaian perselisihan, diupayakan penyelesaian musyawarah 

mufakat, atau perdamaian, dan pengadilan merupakan upaya terakhir.  

Adapun dasar dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama ini merujuk 

pada  Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi No. 98 

Organisasi Peran Internasional (ILO) mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak 

untuk berorganisasi dan berunding bersama, Kemudian oleh pemerintah 

dikeluarkan: 

1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diatur 

mulai dari pasal 115 sampai dengan pasal 135. 

2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 

Kep/48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 
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3 Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan 

Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama. 

1.5.2.2  Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama  

Manfaat Perjanjian Kerja Bersama adalah sarana untuk memuat dan menuangkan 

kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara serikat pekerja dengan 

pengusaha yang disebut Lex Special artinya sebuah produk yang tidak diatur 

dalam Undang-Undang maka akan menjadi normatif bilamana sudah disepakati 

dan dituangkan dalam PKB serta telah diketahui oleh Dinas yang terkait dan 

mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan. 

1 Tujuan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB): 

a. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban buruh dan 

pengusaha; 

b. Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam 

perusahaan; 

c. Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja keadaan industrial yang 

harmonis;  

d. Menentukan hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2 Manfaat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) : 

a Baik buruh maupun pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan 

kewajiban masing-masing; 
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b Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial atau hubungan 

ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan 

peningkatan usaha; 

c Membantu ketenangan kerja buruh serta mendorong semangat dan 

kegiatan bekerja yang lebih tekun dan rajin;  

d Pengusaha dapat menganggarkan biaya tenaga kerja (labour cost) yang 

perlu dicadangkan atau disesuaikan dengan masa berlakunya Perjanjian 

Kerja Bersama.  

1.5.2.3 Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama 

Kerangka penyusunan dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama pada Serikat 

Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin PT. Fumira Semarang yaitu: 

1) Mukadinah 

2) Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

3) Umum: 

a Istilah-istilah dan pengertian. 

b Luasnya perjanjian. 

c Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Bersama. 

d Pengakuan hak serta kewajiban dan Hubungan Pengusaha dengan serikat 

pekerja. 

e Fasilitas bagi Serikat pekerja 

4) Hubungan Kerja  

a Status, penggolongan, jabatan dan pangkat buruh 

b Syarat kerja dan masa percobaan 
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c Penilain prestasi dan kompetisi karyawan 

d Promisi, mutasi, demosi dan likuidasi jabatan  

5) Hak, kewajiban utama serta kesulitan karyawan dan pengusaha 

a Hak, kewajiban utama dan kesulitan karyawan dan pengusaha 

b Hak, kewajiban utama dan kendala/hambatan karyawan 

c Hak, kewajiban utama serta kesulitan usaha pengusaha 

6) Tata Tertib dan Disiplin Kerja  

a Budaya kerja 

b Tata tertib 

c Larangan-larangan 

d Tanda pengenal 

e Rahasia perusahaan 

7) Hari Kerja dan Lembur 

a Hari kerja 

b Penetapan jam kerja 

c Kerja lembur pada hari-hari biasa, libur mingguan dan libur Nasional 

8) Sanksi-Sanksi 

a Pelaksanaan sanksi 

b Macam-macam sanksi 

9) Klasifikasi Pemutusan Hubungan Kerja 

a Pemutusan hubungan kerja 

b Mengundurkan diri atas kemauan sendiri 

c Pemberhentian karena alasan sakit 
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d Buruh ditahan 

e Perubahan status perusahaan 

f Perusahaan rugi 

g Perusahaan pailit 

h Buruh mangkir 

i PHK atas kehendak Buruh karena kesalahan Pengusaha 

j Purna bakti/pensiun 

k Meninggal dunia 

l Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja 

m Uang kompensasi 

10)  Pengupahan  

a Pembayaran upah 

b Struktur upah 

c Komponen upah 

d Peninjauan upah  

e Pemotongan upah 

f Meninggalkan buruhan dengan atau tanpa upah 

g Pemotongan upah, pemberhentian upah, dan ganti kerugian atas 

terjadinya mogok kerja 

h Pemotongan upah bila terjadi bencana/force mejeur 

i Upah selama sakit 

11)  Program Kesejahteraan Karyawan 

a Sumbangan kematian 
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b Bantuan sarana transportasi 

c Bantuan makan 

d Sumbangan melahirkan/persalinan dan perawatan keguguran 

e Jaminan sosial tenaga kerja 

f Bantuan pelayanan kesehatan 

g Menunaikan ibadah haji 

h Tunjangan hari raya 

i Cuti tahunan 

j Cuti haid 

k Cuti hamil dan cuti melahirkan/gugur kandungan 

l Ijin meninggalkan perusahaan dengan upah penuh (P2) 

m Perlengkapan kerja 

n Kesehatan kerja 

o Sarana/fasilitas-fasilitas penunjang 

p Jasa produksi  

12)  Perjalanan Dinas 

a Ketentuan perjalanan dinas 

b Tata tertib perjalanan dinas 

13) Keselamatan Kerja 

a Kewajiban pengusaha 

b Penggantian alat-alat keselamatan kerja 

14)  Peningkatan Ketrampilan dan Kemampuan (Kompetisi) Buruh 

a Peningkatan ketrampilan dan kemampuan (kompetisi) 
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b Pendidikan dan pelatihan 

c Permagangan 

15) Penyelesaian Keluh Kesah 

a Umum 

b Prosedur penyelesaian keluhan dan pengaduan 

c Mogok kerja 

16)  Penutup 

a Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama 

17)  Tanda tangan para pihak.  

1.5.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Bersama 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (14) tentang Ketenagakerjaan 

menyatakan perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban 

buruh serta hak dan kewajiban pengusaha. Ketentuan-ketentuan ini dapat pula 

ditetapkan dalam peraturan perusahaan yaitu peraturan yang secara sepihak 

ditetapkan dalam peratuan perusahaan. Dapat pula ditetapkan dalam suatu 

perjanjian, hasil musyawarah antara Serikat Pekerja misalnya dengan pihak 

pengusaha, perjanjian ini disebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Secara hukum dikenal dua macam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu :  

1. Buruh Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) 

PWKT adalah Perjanjian Kerja antara dengan pengusaha yang ditentukan 

berdasarkan pada jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 Pasal 56 ayat  yaitu : 

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/uu-no-13-tahun-2013-tentang.html
http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/peraturan-perusahaan.html
http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-fungsi-dan-tujuan-pembuatan.html
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a kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 

Perjanjian yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 

selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

 Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

 Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama tiga tahun; 

 Pekerjaan yang bersifat musiman; 

 Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

b Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 

yang besifat tetap. 

2. Buruh Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) 

PKWTT adalah perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dalam Pasal 15 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) : 

a) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah 

menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 

b) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi 

PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 
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c) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan 

produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka 

PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan. 

d) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi 

PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut. 

e) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap buruh dengan 

hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-hak buruh 

dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi PKWTT. 

1.5.3 Hak-Hak Buruh 

1.5.3.1 Pengertian Hak-Hak Buruh  

Pengertian buruh menurut Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) 

Tentang Ketenagakerjaan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” dan ayat (3) “ Buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.” 

Hak buruh muncul secara bersamaan ketika si buruh mengikat dirinya 

pada simajikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Hak-hak buruh ini hanya ada 

sewaktu seseorang menjadi buruh, hak ini melekat hanya pada mereka yang 
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bekerja. Ketika ia sudah tidak menjadi buruh lagi, hak-hak yang  pernah ada 

padanya secara otomatis menjadi hilang. 

1.5.3.2 Hak-Hak Buruh 

Sejumlah hak dasar telah diatur kedalam sejumlah perangkat hukum, sehingga 

mustahil rasanya menyangkal bahwa buruh tidak punya hak untuk memperbaiki 

hidupnya serta diperlakukan secara manusiawi. Hak-hak buruh selalu melekat 

pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena 

pekerjaannya dibawah perintah orang pemberi kerja maka buruh perlu 

mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari 

orang yang membayar gaji. Terdapat dua jenis hak buruh yaitu hak buruh sebagai 

individu dan hak buruh sebagai anggota serikat pekerja. Hak-hak buruh tersebut 

termuat dengan jelas dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hak buruh sebagai individu meliputi hak buruh dalam hubungan kerja, hak 

buruh atas jaminan sosial dan K3, hak buruh atas perlindungan upah, hak buruh 

atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur dan hak buruh mendapat 

perlindungan dari tindakan PHK. Hak buruh sebagai anggota serikat pekerja yaitu 

hak menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial, hak buruh 

membuat perjanjian peran, dan hak buruh untuk mogok. Ada pula hak khusus bagi 

buruh wanita yang berkaitan dengan hak cuti hamil hak istriahat sakit saat haid 

dan hak cuti saat menyusui. Semua hak-hak tersebut ditujukan kepada buruh yang 

bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi dirinya sendiri 

dan kesejahteraan keluarga. 
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Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Hasil Amandemen disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak mengembangkan dan 

memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan  hukum.  

Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 104 

menyebutkan bahwa “kebebasan  untuk bergabung dengan serikat pekerja dan 

berpartisipasi didalam aktifitas serikat pekerja diluar jam kerja. Setiap buruh 

memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat pekerja. 

Serikat pekerja berhak menarik dan mengelola dan mempertanggung jawabkan 

keuangan serikat, termasuk penyedia dana untuk aktifitas mogok kerja. Mogok 

kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya 

perundingan “sah” disini artinya mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-

Undang. “Tertib dan Damai” disini artinya tidak menganggu keamanan dan 

ketertiban umum. “Akibat gagalnya” perundingan disini artinya upaya 

perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai 

kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun 

serikat pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam 

tenggang waktu 14 hari. 

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Pasal 29 “serikat pekerja 

menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengurus 
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dan anggota serikat pekerja untuk melaksanakan aktifitas serikat pekerja selama 

jam kerja yang disetujui oleh kedua pihak dan atau diatur didalam Perjanjian 

Kerja Bersama.  

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan yang telah banyak 

mengatur tentang hak-hak seorang buruh. Di PT. Fumira juga tersusun hak-hak 

setiap buruh yang diatur dalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. 

Fumira dengan SPSI Logam Elektronik dan Mesin diantarannya JAMSOSTEK 

(mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian), 

tunjangan hari tua, cuti tahunan, cuti (haid, hamil dan melahirkan/gugur 

kandungan) bagi wanita, sampai hak mogok kerja namun harus sesuai dengan 

perundang-undangan yang mengatur. Pada BAB IV Pasal 12 disebutkan bahwa 

hak utama buruh yaitu: 

1. Buruh berhak atas upah sebagai hasil kerjanya yang optimal sesuai 

kemampuan kondisi perusahaan. 

2. Buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan perusahan. 

3. Buruh berhak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya di Perusahaan. 
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1.5.4 Penelitian terdahulu 

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri 

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah terkait serikat pekerja, Perjanjian kerja bersama dan hak-

hak buruh. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa 

hasil penelitian berupa tesis dan jurnal–jurnal. Berikut penelitian dan jurnal yang 

mendukung penelitian yang dilakukan penulis : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Iwan 

Ginting 

(2014) 

Eksistensi Serikat Pekerja 

Dalam Pemenuhan Dan 

Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) 

Guna Mendukung 

Produksi Dan Produktifitas 

Kerja pada PT (Persero) 

Pelabuhan Indonesia 1 

Medan. 

Adanya eksistensi serikat pekerja dan 

perjanjian kerja bersama dalam 

pemenuhan hak-hak buruh  terlihat 

dalam keadaan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah dibuat sebelumnya 

hanya saja perlu selalu dilakukan 

pengawasan agar tidak hanya 

merupakan formalitas belaka.  

2 Geger 

Teguh 

Priyos 

(2013) 

Efektivitas Peranan Serikat 

pekerja Dalam Pembuatan 

Dan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama 

(Studi di Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia Unit 

Kerja PT. Ekamas Fortuna 

Kabupaten Malang). 

Peranan Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Unit Kerja PT. 

Ekamas Fortuna dalam pembuatan dan 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 

telah efektif. Hambatan yang di hadapi 

SPSI Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna 

adalah sulitnya menyesuaikan pendapat 

anggota, induk perusahaan (Sinar Mas 
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Group) yang harus menyetujui 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. 

Ekamas Fortuna, pendanaan, tindakan 

karyawan dan kebijakan kantor pusat. 

3 Ulung 

 Yhohasta 

(2009) 

Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) 

Antara Serikat Pekerja 

Dengan Manajemen 

Perusahaan PT. Telkom, 

Tbk Divisi Regioal IV 

Semarang.  

 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama 

terdapat pemakaian konsep yang 

berbeda dengan peraturan 

ketenagakerjaan. Konsep tersebut 

adalah gaji, yang dalam peraturan 

ketenagakerjaan harusnya upah. 

Sehingga penggunaan konsep gaji 

terlihat tunduk pada peraturan 

kepegawaian. Dalam pelaksanaannya 

ketentuan normatif  didalamnya 

dilaksanakan dengan baik dan tidak 

banyak mengalami masalah. Disamping 

hal tersebut pemakaian nama Serikat 

Karyawan juga tidak konsisten. 

Dikarenakan peraturan ketenagakerjaan 

hanya mengenal serikat pekerja. 

4 Kurniawa

n   (2013) 

Perlindungan Hukum 

terhadap Hak-hak Buruh 

atau  dalam Penyeleseaian 

Perselisihan yang Berlarut-

larut akibat Penutupan 

Perusahaan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang 

Ketanagerjaan 

1) Perlindungan buruh dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hak buruh 

yang berkaitan dengan norma kerja. 

Adapun perlindungan hukum terhadap 

buruh akibat penyelesaian perselisihan 

yang berlarut-larut harus tetap diberikan 

khususnya perlindungan yang 

berkenaan dengan aspek ekonomi, 

seperti: upah akibat timbulnya 

perselisihan hubungan industrial yang 
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mengakibatkan penutupan perusahaan 

(Lock Out).  

2) Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial dapat dilakukan sesuai dengan 

kehendak para pihak baik melalui jalur 

di luar pengadilan (non litigasi), seperti; 

(a) bipartite/negosiasi; (b) mediasi; (c) 

konsiliasi; dan (d) arbitrase. 

5 Satriando 

Fajar 

Perdana 

(2012) 

Fungsi Serikat Pekerja 

Dalam Perlindungan 

Hak-Hak Buruh Di PT. 

PAL INONESIA Menurut 

Undang–Undang No.13 

Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

Hasil penelitian di lapangan yang 

berada di PT. Pal Indonesia (Persero) 

mengenai hubungan hukum antara 

buruh yang diwakili oleh serikat pekerja 

kepada pimpinan perusahaan tertuang 

dalam hasil perjanjian, yang disebut 

dengan perjanjian kerja bersama yang 

dibuat oleh perwakilan buruh dengan 

pimpinan perusahaan. Dan untuk 

mengenai fungsi serikat pekerja di PT. 

Pal Indonesia (Persero), sudah 

diterapkan dengan baik dan sesuai 

dengan Peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. 

Sumber : Berbagai Literature dan Penelitian Terdahulu 

1.6.  Operasional Konsep  

Dalam meneliti, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Inilah yang 

disebut konsep yaitu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat 
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perhatian. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan 

pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kegiatan (events) 

yang berkaitan satu dengan yang lain.  

Dengan adanya batasan mengenai konsep, maka kesalahan dalam 

pengukuran konsep dapat dihindari. Operasional konsep dari penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Serikat Pekerja 

Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa: “serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh 

dan untuk buruh baik didalam maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kewajiban buruh serta meningkatkan 

kesejahteraan buruh dan keluarganya.”  

Serikat pekerja menjadi wadah bagi para buruh untuk mempermudah 

buruh dalam menyampaikan aspirasi terkait hak-hak yang memang seharusnya 

mereka terima sekaligus menjadi organisasi yang membantu buruh saat 

menghadapi proses hukum didalam maupun diluar perusahaan. Indikatornya 

adalah: 

1. Terbuka dalam menerima anggota baru 

2. Tata cara pembentukan SP 

3. Tujuan dan manfaat SP. 
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1.6.2 Perjanjian Kerja Bersama  

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 

memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

buruh dan pengusaha (pemberi kerja) yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.  

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan perundingan 

antara SPSI Logam Elektronik dan Mesin dengan PT. Fumira Semarang (sebagai 

pengusaha), yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Indikatornya adalah: 

1. Pihak terlibat dalam pembuatan PKB 

2. Tujuan dan fungsi PKB 

3. Kerangka isi PKB. 

4. Jenis PKB. 

1.6.3. Hak-Hak Buruh 

UU No.13 tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa: setiap buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak, di mana jumlah pendapatan 

buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Hak 

buruh muncul secara bersamaan ketika si buruh mengikat dirinya pada simajikan 

untuk  melakukan sesuatu buruhan.  
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Hak-hak buruh ini hanya ada sewaktu seseorang menjadi buruh, ketika 

sudah tidak menjadi buruh lagi, hak-hak yang  pernah ada padanya secara 

otomatis menjadi hilang. Indikatornya adalah: 

1. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2. Hak atas Hari Libur atau Cuti 

3. Hak Upah 

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian bisnis menurut (Sugiyono, 2006:4) dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tujuan yang ditemukan, 

dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang bisnis. Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai tipe 

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, dan teknik analisis data. 

1.7.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Deskriptif. Pengertian dari metode deskriptif menurut (Sugiyono, 2009:29) 

adalah: “suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam hal ini peneliti akan 

mendeskripsikan fenomena ketidaksesuaian antara eksistensi serikat pekerja dan 
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perjanjian kerja bersama  yang telah dibuat dengan  pemenuhan hak-hak  buruh 

pada PT. Fumira Semarang.  

1.7.2.  Situs Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu PT. Fumira Semarang 

beralamat di Jl. Dr. Setiabudi 104, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan 

Banyumanik, Kota Semarang. Lokasi ini diambil dengan pertimbangan bahwa 

perusahaan ini selain relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga mudah 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.  

1.7.3. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu 

Pengurus Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin pada PT. Fumira 

Semarang, perwakilan yang tergabung dalam serikat pekerja Logam, elektronik 

dan Mesin dan perwakilan dari perusahaan yang selanjutnya disebut Pengusaha.  

1.7.4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu berupa 

keterangan-keterangan tertulis mengenai ketidaksesuain dalam eksistensi serikat 

pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat dalam pemenuhan 

hak-hak  di PT. Fumira Semarang. 

1.7.5. Sumber Data 

Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 

dua sumber  yaitu : 
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1 Data Primer 

Data primer adalah data yang digunakan sendiri oleh perorangan atau suatu 

organisasi langsung melalui obyeknya (J.Supranto, 1999:6) yaitu data yang 

bersumber dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) 

dengan pimpinan dan sejumlah karyawan perusahaan. Data yang dimaksud 

adalah jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian 

yaitu pengurus serta anggota dari Serikat Pekerja Logam, elektronik dan 

Mesin PT. Fumira Semarang. 

2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah jadi 

berupa publikasi dan sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain misalnya, 

dari biro statistik, majalah atau publikasi lainnya (J.Supranto, 1999:7). Data 

sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

gambaran tambahan, gambaran  pelengkap, ataupun diproses lanjut. Data ini 

diperoleh dari perusahaan berupa laporan-laporan dan data, serta literatur-

literatur yang diperoleh dari sumber perpustakaan penelitian. 

1.7.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Metode observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

secara langsung dari lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala-
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gejala alam (Sugiyono, 2008:203). Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan 

penelitian lapangan secara langsung. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam (Sugiyono, 2008:194). Wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan tentang permasalahan yang diambil oleh peneliti. 

Dimana narasumber dari wawancara ini yaitu perwakilan pengurus dan 

perwakilan anggota SPSI Logam elektronik dan Mesin serta perwakilan dari 

PT. Fumira Semarang. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari 

data-data mengenai hal-hal yang berupa data atau dokumen yang diperoleh 

dari PT. Fumira Semarang. 

1.7.7. Teknik Analisis data 

Teknik Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang telah 

diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder. (Arikunto, 2002:103) 

mengemukakan bahwa analisis data ialah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Dalam penelitian 

ini teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa deskriptif 

kualitatif (berupa kata-kata bukan angka). Analisis deskriptif kualitatif menurut 

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono (2010:246), mengemukakan bahwa 
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“aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. 

Berikut adalah diagram tentang analisa data menurut Miles dan Huberman. 

Gambar 1.2: Teknik Analisa Data 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas 

menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis 

data kualitatif yang digunakan peneliti dalam mendukung penelitiannya 

menggunakan tahapan reduksi data, proses penyajian data dan kesimpulan atau 

verifikasi data. 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti 

secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-

Pengumpulan 

Data 

Penyajian  

Reduksi Penarikan 

Kesimpulan 
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catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan 

demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data 

yang diperoleh selama penggalian data di lapangan dan juga untuk 

memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope 

penelitian. 

b. Proses penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen, Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah 

ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi mengenai konflik 

serikat pekerja yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama 

proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.  

c. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada 

bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung 

dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. 
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1.7.8. Validitas Data 

Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data 

perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas 

Menurut (Sugiyono, 2010:460) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan ini berarti 

peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah 

atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang yang diamati. 

b. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknis pengumpulan data dan triangulasi 

waktu. 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2) Triangulasi Teknik 
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumen, atau 

kuesioner. 

3) Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Maksud dari bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh adanya data hasil wawancara 

perlu didukung oleh adanya rekaman wawancara. Data interaksi manusia atau 

gambar-gambar suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, dalam laporan 

penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-

foto atau dokumen autentik sehingga lebih terpercaya. 

2. Pengujian Transferability 

Dalam memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau 

tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila 

pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya. 

“semacam apa” suatu hasil penelitian. 
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3.  Pengujian Dependability 

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau 

mereplikasi proses penelitian. Dalam hal ini dependability disebut reliabilitas. Uji 

dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data 

sampai dengan membuat kesimpulan ditunjukkan oleh peneliti. 

4.  Pengujian Konfirmability 

Dalam pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, menguji konfirmability 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standart konfirmability. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




