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MOTTO  

 

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para 

malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain 

Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 

 

(Al-Qur‟an Surah Ali „Imran, Ayat 18) 

 

 

 

 

“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat 

menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, 

maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” 

 

(Al-Qur‟an Surah Al-An‟am, Ayat 17) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Illahi Rabbi, atas 

kehendakNya dengan keimananku, atas semua rencanaNya pada takdirku, atas 

kesempatannya mengenalkanku kepada Sang Pemimpin Abadi, Rosullullah SAW, 

yang menjadi inspirasi kepribadianku, inspirasi kepemimpinanku. Karya ini 

bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas pucak 

keberhasilanku, melainkan salah satu kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang 

membentuk kehidupanku yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka 

dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu : 

 Ayah dan Ibuku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih 

sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan 

segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak-

anaknya, terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan 

dalam hidupku.  

 Adik-Adikku tersayang yang selalu memberikanku semangat, terima 

kasih atas dukungannya.  

 Keluarga Mojosongo yang telah memberi dorongan.  

 Sahabat-sahabatku yang selalu ada disampingku saat senang maupun 

sedih, terima kasih karna kalian selalu ada buatku.  

 Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya 

kepada: 

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan perlindungan-Nya. 

2. Nabi Muhammad SAW, semoga salam dan sholawat senantiasa terucap untuk 

beliau hingga akhir zaman. 

3. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 



vii 

 

4. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Ibu Aslamiyah, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar 

meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga 
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ABSTRAKSI 

 

Dewi Nurfitri, C 100070161. Pelaksanaan Hak Dan kewajiban Serikat 

Pekerja Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2011. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang didapat oleh serikat 

pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera, mengetahui kewajiban-kewajiban  

perkerja dalam perjanjian kerja PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan untuk 

mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat kerja di PT Surakarta Sentosa 

Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat Pekerja. 

 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan mengunakan metode 

pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis. 

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan 

mendiskripsikan tentang  hak-hak yang didapat oleh serikat pekerja di PT 

Surakarta Sentosa Sejahtera, kewajiban-kewajiban perkerja dalam perjanjian kerja 

PT Surakarta Sentosa Sejahtera dan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat 

pekerja di PT Surakarta Sentosa Sejahtera ditinjau dari Undang-Undang Serikat 

pekerja. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta. Sumber data yang 

digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara 

dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data 

kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

semua hak pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja telah termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

pada akhirnya akan berimbas pada pemenuhan hak pekerja dalam 

pelaksanaannya. Pekerja sebagai pihak yang paling rawan mengalami kerugian 

seharusnya memiliki kesadaran akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. 

Karena dengan menyadari hal-hal tersebut tingkat kerugian dari pihak pekerja 

akan lebih dapat diminimalkan. Pengusaha sebagai pemilik ataupun sebagai pihak 

pemimpin perusahaan seharusnya tidak mementingkan keuntungannya sendiri 

akan tetapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, karena 

bagaimanapun juga para pekerja telah banyak berjasa bagi kelangsungan 

perusahaan. 


