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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai eksistensi serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama dalam 

pemenuhan hak-hak buruh laki-laki pada PT. Fumira Semarang. Dapat diambil 

kesimpulan dan  saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

4.1 Kesimpulan 

a. Eksistensi serikat pekerja pada PT. Fumira Semarang dikategorikan baik, 

dilihat dari peran serikat pekerja yang telah dirasakan setiap karyawan. 

Aspirasi buruh telah tersampaikan dengan baik dengan diadakannya rapat 

antara buruh dan pengurus Serikat Pekerja secara berkala, hubungan industrial 

yang harmonis dengan dibentuknya forum komunikasi dan konsultasi secara 

Bipartit untuk sesegara mungkin dapat menyelesaikan masalah secara 

musyawarah karena pengadilan adalah pilihan terakhir, sebagai wakil dalam 

memperjuangkan kepemilikan saham bagi buruh yang berprestasi akan 

memperoleh penghargaan yang berupa bonus dan insentif yang akan 

dikumpulkan digunakan untuk pembelian saham, serta sebagai pihak dalam 

pembuatan PKB serikat pekerja menjamin kepentingan anggotanya melalui 

perjanjian tawar menawar kolektif untuk pengupahan yang lebih baik dan 

kehidupan yang lebih baik bagi buruh dan keluarganya. 

b. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada PT. Fumira Semarang 

dikategorikan baik. Dapat dilihat pihak yang terlibat dalam pembentukan PKB 

madalah buruh yang diwakilkan Pengurus Serikat Pekerja, kemudia 

Pengusaha dan Pemerintah.  Setiap buruh baik buruh tetap maupun calon 

buruh yang akan menjadi bagian dari Serikat Pekerja diberikan edukasi 

tentang PKB tujuannya agar buruh memahami hak dan kewajibanya. Pengurus 
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melibatkan anggota serikat pekerja didalam rapat besar pengurus dan anggota 

sebelum akan dilakukannya peninjauan atau amandemen PKB yang dilakukan 

dalam 2 (dua) tahun sekali, hal ini dilakukan karena pada dasarnya isi 

perjanjian kerja bersama menyangkut hak yang berarti kebutuhaan setiap 

buruh yang harus dipenuhi dan karena kebutuhan manusia selalu mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun. Sehingga selalu dilakukan peninjaun 

kembali untuk menyesuaikan kebutuhan layak sesuai perundang-undangan 

yang terbaru.  

c. Pemenuhan hak-hak buruh laki-laki pada PT. Fumira Semarang dikategorikan 

baik, perusahaan menjamin hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

dengan menyediakan klinik pengobatan dan memasang gambar-gambar 

keselamatan kerja ditiap-tiap bagian yang dianggap membahayakan. Hak libur 

atau cuti juga diberikan meliputi cuti tahunan, istirahat antara jam kerja, 

istirahat mingguan 1, istirahat panjang, serta cuti yang berkaitan dengan fungsi 

reproduksi.  Pemberian upah sesuai dengan jumlah dan nominal yang telah 

diatur UU setiap tanggal 25 disetiap bulannya meliputi upah minimum, upah 

kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan atau melakukan 

kegiatan lain di luar pekerjaanya, serta upah karena menjalankan hak waktu 

istirahat kerjanya.  Pemberian jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan 

kerja sebesar 0,89 % x upah, jaminan hari tua 3,7 %  x upah, jaminan 

kematian 0,30 % x upah, serta jaminan pemeliharaan kesehatan 3% dari upah 

untuk buruh yang berstatus lajang dan 6% dari upah bagi buruh yang telah 

berkeluarga. 
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4.2   Saran  

1. Melibatkan anggota dalam persidangan ketika terjadi perubahan atau 

penijauan kembali terhadap isi dan kerangka PKB agar buruh dapat 

menyampaikan aspirasinya secara langsung, serta membuat jadwal 

pelaksanaan kegiatan internal serikat pekerja. Sehingga tercipta semangat dan 

kondisi kerja yang nyaman layaknya buruh juga membutuhkan waktu bukan 

hanya untuk bekerja, namun bersoialisasi untuk berbagi pengalaman dan 

pengetahuan baru yang berguna bagi peningkatan produktivitas perusahaan. 

2. Meningkatkan sosialiasai dan memberikan edukasi tentang PKB meski setiap 

buruh telah mendapatkan buku PKB, agar buruh mengetahui sepenuhnya hak 

dan kewajiban sebagai anggota serikat pekerja, sehingga buruh tidak hanya 

berpikir bahwa hak mereka hanya upah dan premi asuransi. 

3. Adanya penambahan karyawan pada bagian yang sangat membutuhkan tenaga 

lebih, sehingga ketika ada permintaan atau ketika ada buruh yang berhalangan 

hadir karenan sesuatu alasan pada saat posisi perusahaan berproduksi tidak 

ada penggunaan hari libur misalnya hari minggu untuk bekerja memenuhi 

target sesuai pesanan yang masuk. 

 

 

 

 

 

 




