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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan manusia merupakan kelangsungan hidup 

yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang layak. Melihat tuntutan untuk 

hidup yang layak tersebut manusia berupaya dan berdaya cipta untuk 

memenuhinya. Wujud nyata yang dapat dilihat adalah bahwa manusia akan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja tersebut 

manusia terikat maupun tidak terikat dengan pihak lainya maupun dengan 

lingkungan pekerjaannya. 

Bentuk kerja maupun pekerjaan yang ada yaitu dapat berupa bekerja 

secara individual maupun secara kolektif. Bekerja secara individual dalam 

artian bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak terikat oleh kondisi diluar 

dirinya yang dapat mempengaruhi hak dan kewajibannya. Sedangkan 

menjalankan pekerjaan secara kolektif berarti bahwa dalam dirinya terdapat 

ikatan yang dapat mempengaruhi hak dan kewajibannya. 

Sebagai seorang warga negara yang melakukan pekerjaan tentunya 

mempunyai hak yang sama dalam hukum maupun menikmati manfaat secara 

ekonomis. Dimana negara menjamin kepada warga negaranya untuk dapat 

berusaha dan mendapatkan penghidupan yang layak. Salah satu hal yang 

menjadi tujuan dan menjadi kewajiban negara adalah memberikan 

penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Hal tersebut berarti bahwa 
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negara akan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menikmati 

dan merasakan kemakmuran bagi hidupnya. 

Dalam melakukan pekerjaan seseorang dapat melakukan usaha sendiri 

maupun bekerja sama dengan pihak lain serta dapat bekerja untuk pihak lain. 

Dengan seseorang bekerja pada orang lain tersebut maka akan menimbulkan 

keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Maka untuk 

itu diperlukan suatu aturan yang dapat menjembatani kebutuhan semua pihak. 

Perkembangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah 

sedemikian lamanya. Dalam perkembangan tersebut tentunya terdapat 

dinamika yang mengambarkan bagaimana hubungan ketenagakerjaan adalah 

hubungan kerja yang sangat komplek. Kemungkinan yang dapat terjadi dari 

hubungan kerja yang tidak seimbang adalah dapat terjadi perselisihan dalam 

melakukan pekerjaan. Dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara 

pengusaha dengan para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya 

perasaan-perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakasanaan-

kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima 

oleh para buruh namun karena buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai 

pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya 

kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, buruh 

yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan 

bagi buruh yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun 

hingga terjadi perselisihan. Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal 
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kekurangpuasan itu berkisar pada masalah-masalah 
1
: a) pengupahan; b) 

jaminan sosial; c) perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang 

sesuai kepribadian; d) daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang 

sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban; e) adanya masalah pribadi. 

Mengenai perselisihan perburuhan ini dibedakan antara perselisihan 

hak (rechtsgeschillen) dan perselisihan kepentingan (belangen-geschillen). 

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena satu pihak tidak 

memenuhi isi perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, peraturan majikan 

ataupun menyalahi ketentuan hukum. Sedangkan perselisihan kepentingan 

adalah perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat 

perburuhan atau dengan kata lain perselisihan yang timbul berhubung dengan 

tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau 

keadaan perburuhan 
2
. 

Untuk mengatur hubungan tersebut maka diperlukan peraturan dalam 

bidang ketenagakerjaan yang dapat dipakai sebagai rambu maupun aturan 

normatif bagi pelaksanaan kerja. Hal tersebut menginggat kedudukan pekerja 

yang lebih lemah dari pengusaha. Maka dengan demikian hendaknya 

peraturan tersebut dapat mencapai keadilan sosial untuk melindungi pekerja 

atau buruh. 

Sebagai suatu bentuk organisasi-organisasi bisnis yang baik adalah 

memandang pada peranan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Dalam hal ini 

pekerja- pekerja, sebagai aset dari perusahaan. Dengan demikian, maka 

                                                 
1
  H. Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2004,cetakan kelima), hal 202 
2
  ibid hal 205 & 206 
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kehilangan aset atau terbangnya aset tadi dari perusahaan akan memberikan 

pengaruh yang besar bagi daya tahan dan sehatnya perusahaan. Organisasi-

organisasi bisnis yang sehat selalu memperbaharui dirinya dengan 

menempatkan pekerja-pekerja kepada suatu zona nyaman yang membantu 

mereka dapat melepaskan energi kreatifnya sebagai suatu kekuatan dari 

perusahaan dan memfokuskan potensi-potensi yang ada sebagai suatu 

kekuatan „pemukul‟ (daya saing) terhadap pesaing-pesaing organisasi bisnis 

yang ada. Peran dan tempat pekerja-pekerja yang ada di dalamnya dihargai 

sedemikian rupa sehingga organisasi bisnis tersebut menumbuhkan rasa 

kepemilikan bagi pekerja dalam perasaan bangga, berikut keluarganya. Bisnis 

yang mampu unggul dan bertahan adalah usaha bersama yang melibatkan 

keluarga pekerja sebagai indikator asset kesehatan perusahaan.
3
 

 Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan 

berserikat dan berkumpul bagi buruh selanjutnya dituangkan dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Hak berserikat dan 

berkumpul mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Terdapat norma 

perlindungan hak berserikat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 

Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 

2000 disebutkan bahwa: 

Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk 

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi 

                                                 
3
 Haery Sihombing, Myopia Mutu Sebagai Latent Dalam Persaingan Dan Pertumbuhan 

(Kemampuan) bisnis 
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pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan 

atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh dengan cara: 

a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, 

menurunkan  jabatan, atau melakukan mutasi; 

b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 

c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun; 

d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Buruh.” 

 Selanjutnya ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-

Undang No. 21 Tahun 2000, yaitu: 

1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau 

anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat 

pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah 

pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. 

2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama 

dalam ayat (1) harus diatur mengenai: 

a. Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan; 

b. Tata cara pemberian kesempatan; 

c. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat 

upah.
4
 

Dalam praktik, masih adanya keengganan menerima keberadaan 

Serikat Pekerja/Buruh di lingkungan perusahaan sebagai mitra sejajar dan 

masih banyaknya pengusaha yang berpendirian: “Saya yang berkuasa di 

                                                 
4
  Asri Wijayanti,S.H.,M.H. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika), hal 86. 
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rumah saya” (herr im haus) seperti sikap-sikap raja perusahaan baja pada awal 

lahirnya perjajnian perburuhan di Jerman walaupun didesak dengan ketentuan-

ketentuan yang disertai sanksi pidana.
5
 

 Keberadaan Serikat Pekerja/Buruh dengan adanya Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2000 ternyata masih banyak menimbulkan masalah. Di masa 

Orde Baru masalah yang timbul pada Serikat Pekerja/Buruh pada umumnya 

pada ketidakmandirian Serikat Pekerja/Buruh. Serikat buruh pada masa itu 

hanya ada satu, yaitu SPSI yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai 

corong atau boneka majikan. Setelah masa reformasi pun ternyata juga masih 

menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan bukan terletak pada wadah 

tunggal serikat buruh/pekerja dalam SPSI,tetapi pada kemajemukan Serikat 

Pekerja/Buruh yang sudah ada. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 

membuka peluang untuk didirikannya Serikat Pekerja/Buruh lebih dari satu 

dalam satu perusahaan. Adanya Serikat Pekerja/Buruh yang lebih dari satu 

dalam satu perusahaan merupakan perwujudan dari sikap demokratis buruh. 

Sayangnya pada umumnya buruh masih belum mempunyai kematangan 

demokrasi. Demokrasi yang sering disalahartikan dengan pemogokan, 

penganiayaan, dan pengrusakan.
6
 

 Maka dari itu diperlukan peraturan yang mampu mencegah 

tindakan-tindakan para buruh tersebut agar dapat lebih mengetahui tentang 

demokrasi yang sebenarnya. Salah satunya dalam Undang-Undang No. 21 

                                                 
5
  HP. Rajagukguk, loc. Cit.,hal 9. 

6
 Asri Wijayanti,S.H.,M.H. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika), hal 91. 
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Tahun 2000 Pasal 25 yang mengatur tentang hak dan kewajiban Serikat 

Pekerja/Buruh sebagai berikut: 

1. Serikat Pekerja / Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja / Buruh 

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: 

a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; 

b. Mewakili pekerja / buruh dalam menyelesaikan perselisihan industri; 

c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; 

d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; 

e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peratura per undang-undangan yang berlaku. 

2. Selanjutnya kewajiban Serikat Pekerja/Buruh diatur dalam pasal 27 

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh,federasi dan konfederasi Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan 

berkewajiban : 

a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan 

memperjuangkan kepentingannya; 

b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan 

keluarganya; 

c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya 

sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.”
7
 

                                                 
7
 UU No. 21 Tahun 2000 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk 

mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban 

serikat pekerja di PT. SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA menurut 

ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 dan mengambil judul : “PELAKSANAAN 

HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 

TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJADI PT. SURAKARTA 

SENTOSA SEJAHTERA .” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari 

penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut UU 

No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di PT SURAKARTA 

SENTOSA SEJAHTERA? 

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja di PT SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA dan bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan obyektif 

a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serikat 

pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di PT 

SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA. 

b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut UU No. 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di PT SURAKARTA SENTOSA 

SEJAHTERA. 

2.  Tujuan Subyektif 

a) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam hal 

hukum perburuhan khususnya tentang serikat kerja. 

b) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum 

sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya 

hukum yang mengatur tentang Perburuhan di Indonesia. 
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b) Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para 

pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 

b) Memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan manguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.
8
  Suatu metode 

penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian.
9
 Dalam melakukan penelitian agar terlaksana 

dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data 

sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data 

primer di lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. 

                                                 
8
 Sutrisno Hadi. Metodologi Riset. Yogyakarta : UGM press. 1997.hal.3 

9
 Noeng Muhadjir. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Rake Sarasin. 1998.Hal 3 
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti. 

Menurut penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 

lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 

dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka 

penyusun teori baru.
10

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di PT SURAKARTA SENTOSA 

SEJAHTERA yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen, KM. 8, 

Karanganyar-Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive 

yang didasarkan pada pertimbangan yaitu, karena lokasi yang dipilih 

relatif dekat dengan domisili atau kediaman dari peneliti sehingga peniliti 

mudah menjangkau lokasi tersebut. 

4. Sumber Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a) Data Primer  

Yaitu sumber data atau keterangan yang merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian 

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

keterangan dan informasi dari pihak Perusahaan. Data primer 

                                                 
10

 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI. 1986.Hal.13. 
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diperoleh peneliti dari PT Surakarta Sentosa Sejahtera baik dari 

perusahaan dan karyawannya. 

b) Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang 

meliputi : 

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku 

literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 

perusahaan yang terkait. 

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data, baik yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, maupun oleh lembaga yang terkait 

dengan fokus permasalahan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui : 

1) Studi Kepustakaan 

Cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku referensi atau 

buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dan 

peraturan-peraturan yang berkait dengan pokok permasalahan. 

2) Penelitian Lapangan 

a. Pengamatan (Observasi) 

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada instansi 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
11

 

 
                                                 
11

 Ibid, hal.67 
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b. Wawancara (Interview) 

Merupakan suatu kegiatan dimana seseorang dengan tujuan 

tertentu melakukan percakapan atau tatap muka dengan 

memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian. 

6. Analisis Data 

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan 

dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara 

baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, 

wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam 

bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk 

mendapatkan kejelasan yang diteliti. 

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai pengertian 

analisis data kualitatif, sebagai berikut :
12

 

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang 

utuh.” 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik 

dilapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut 

                                                 
12

 Soejono Soekanto.Oc.cit. hal 15 
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disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan 

pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan. Apabila kesimpulan 

kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali 

mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin 

validitas yang ada. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan satu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Serikat Pekerja 

1. Pengertian Serikat Pekerja 

2. Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh 

3. Fungsi Serikat Pekerja/Buruh 
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4. Sifat Serikat Pekerja 

5. Tujuan Serikat Pekerja 

B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja 

1. Definisi Hak dan Kewajiban 

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Buruh 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut 

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di PT SURAKARTA 

SENTOSA SEJAHTERA? 

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban serikat pekerja menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja di PT SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA dan 

bagaimana cara penyelesaiannya? 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


