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ABSTRAK  
 

Nama Peneliti : Suwardiyono  

Judul Penelitian : 

PERAN SERIKAT PEKERJA  
DALAM PENGELOLAN PERUSAHAAN DAN MEWUJUDKAN 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
(Studi Peran SP RTMM SPSI Di PT Coca Cola Bottling Indonesia Company 

Central Java) 
 

 Krisis ekonomi membawa pengaruh buruk pada kinerja menurunnya 
kesehatan perusahaan. Untuk itu diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik, 
yang dikenal dengan good corporate governance. Good corporate governance 
sebenarnya kumpulan prinsip pengelolaan perusahaan yang meliputi transparensi 
(transparency), dapat dipertanggungjawabkan (accountability), bertanggungjawab  
( responsibility) dan adil (fairness). Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, PT 
Coca Cola Bottling Indonesia Central Java, juga melaksanakan good corporate 
governance tersebut. 
 Pekerja yang terhimpun dalam serikat pekerja secara hukum dan ekonomi 
merupakan mitra perusahaan. Oleh karena itu keberadaanya tidak seharusnya 
menjadi momok bagi perusahaan, karena peran penting pekerja dalam 
meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan. Dengan demikian ketika 
perusahaan melaksanakan good corporate governance, serikat pekerja juga dapat 
mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran serikat 
pekerja dan relevansinya dalam pelaksanaan good corporate govenrnace. Ruang 
lingkup penelitian ini adalah Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan 
Minuman (SP RTMM) di PT Coca Cola Bottling Indonesia semarang. Untuk 
membahas masalah tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif 
analitik dengan pendekatan sosiologis. 
 Simpulan yang telah dapat diambil adalah ternyata Serikat Pekerja  RTMM 
mempunyai peran penting dalam mendorong pelaksanaan good corporate 
governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia tersebut. Sehingga serikat pekerja 
mempunyai relevansi yang kuat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate 
governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java. 
 
 Kata kunci : good corporate governance, transparansi, 
pertanggungajawaban, serikat pekerja, pekerja, perusahaan, perseroan terbatas, 
pengelolaan, stakeholder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelaku perekonomian Indonesia oleh para pakar ekonomi dibagi dalam tiga 

kategori, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta 

(BUMS) dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut mempunyai kontribusi dan 

perannya masing-masing dalam pembangunan ekonomi Indonesia,  sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing. PT Coca Cola Bottling Indonesia merupakan salah 

Badan Usaha Milik Swasta (asing, karena merupakan penanaman modal asing) 

yang sudah lama beroperasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan 

nasional Indonesia. Seperti diketahui  PT Coca Cola Bottiling Indonesia sebagai 

badan usaha milik swasta (BUMS) adalah perusahaan swasta yang memproduksi 

minuman ringan (non-alkohol) dan beroperasi di Indonesia bahkan sebelum 

Indonesia merdeka.  

 Sebagai perusahaan swasta, PT Coca Cola Bottling Indonesia, yang sudah 

lama beroperasi di Indonesia mempunyai tekad untuk menunjang peningkatan 

kesejahteraan rakyat Indonesia.1 Untuk mewujudkan tekad tersebut PT Coca Cola 

Bottling Indonesia telah membina hubungan kerja sama jangka panjang dengan 

masyarakat dan pemerintah Indonesia di pusat dan daerah  tempat perusahaan 

beroperasi.  Di samping itu, perusahaan juga selalu dikelola dengan manajemen 

secara profesional, dimana proses operasionalnya mengarah kepada pencapaian 

                                                 
1 PT. Coca Cola Bottling Indonesia,  Profil Perusahaan PT CCBI Central Java Operation, 

Semarang 2003, hal. iii   
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tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal, sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan dan nilai perusahaan. 

 Profil perusahaan PT Coca Cola Bottling Indonesia yang demikian dapat 

meminimalisasi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 

1990-an yang lalu. Tingkat keuntungan perusahaan dibanding modal yang ditanam 

masih di atas rata-rata suku bunga perbankan, yang berkisar antara 7-10 persen 

sertahun.  Keadaan keuangan PT Coca Cola Bottling Indonesia berbeda 

dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya, terutama swasta nasional, karena 

banyak perusahaan  nasional baik swasta maupun milik negara yang selalu  merugi 

dan kalau pun memperoleh laba hanya rata-rata 7 %,  suatu tingkat angka 

keuntungan yang lebih rendah daripada suku bunga perbankan yang berada di atas 

10 %. Dengan demikian, keuntungan tersebut belum cukup signifikan sebagai 

standar kesehatan suatu perusahaan. Konsekuensinya, banyak perusahaan swasta 

yang tidak dapat lagi membayar utang, atau tidak dapat memperoleh keuntungan 

laba yang memadai untuk kepentingan usahanya. Bahkan untuk BUMN ditemukan 

kinerja yang kurang baik, yang ditunjukkan oleh kerugian dalam neraca akhir tahun 

mereka,  sebagaimana  adanya temuan penyimpangan oleh BPKP.2  

Krisis ekonomi Indonesia oleh banyak pakar disinyalir akibat dari tingkah 

laku penguasa dan juga pelaku usaha atau pengusaha yang tidak menerapkan 

pengelolaan dan manajemen dengan mengikuti prinsip-prinsip transparan 

(transparanacy), dapat dipertanggungjawabkan (accountability), bertanggungjawab 

(responsibility). dan adil (fairness). Di Indonesia  banyak perusahaan nasional yang 

                                                 
2 Harian Kompas, tanggal 9 Februari 2001, hal. 4 
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dikelola tidak dengan efektif dan efisien, sehingga ia rentan terhadap krisis yang 

melanda pereokomian nasional. Akibatnya perusahaan tidak mencapai hasil 

optimal, yang salah satu indikasinya adalah penurunan perolehan laba seperti yang 

telah disinggung di muka. 

 Melihat kondisi perusahaan-perusahaan swasta  tersebut dan dalam keadaan 

ekonomi yang belum pulih dari krisis, tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

menggerakkan kembali roda perekonomian. Di antara alternatif yang mungkin 

dilakukan adalah suatu usaha untuk meningkatkan perusahaan pada level sebagai 

perusahaan yang sehat dan menguntungkan, sehingga mampu bersaing menjelang 

pasar bebas dalam konteks APEC (Asian Pacific Economic Countries),  AFTA ( 

Asian Free Trade Association) dan WTO (World Trade Organization). Untuk 

mencapai level yang demikian, perusahaan harus dikelola dengan baik sekaligus 

diciptakan iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan adalah meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu saat ini berkembang 

upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan, yang salah 

satunya adalah dengan  merekomendasikan agar perusahaan dikelola dalam sistem 

terpadu dengan memenuhi dan melaksanakan prinsip good corporate governance.  

Dengan memenuhi dan melaksanakan prinsip good corporate governance ini, maka 

diharapkan akan tercipta pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien yang 

diwujudkan dalam bentuk adanya transparansi (tranparancy), dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable), bertanggungjawab (responsible) adil 

(fairness).  
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 Akan tetapi  untuk melaksanakan prinsi-prinsip tersebut, sering ditemukan 

berbagai kendala, yang antara lain menurut T Mulya Lubis, sebagaimana dikutip 

Kompas tangal 9 Februari 2001 adalah disebabkan karena lemahnya atau 

kurangnya partisipasi publik dalam pengelolaan perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). Sesuai dengan Undang-undang 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas (PT), maka badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas 

sesungguhnya  merupakan perusahaan publik, yang karenanya,  publik ikut terlibat 

dalam pengelolaan perusahaan, meskipun keterlibatannya disesuaikan dengan 

jumlah saham yang dimilikinya. Dalam hal perusahaan asing yang berbentuk 

Perseroan Terbatas, maka keterlibatan serikat pekerja dalam kinerja perusahaan 

dapat berbentuk peran serta pekerja dalam bertanggungjawab menjaga ketahanan 

dan kelangsungan usaha perusahaan. 

 PT Coca Cola Bottling Indonesia  merupakan perusahaan swasta asing yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia. Sebagai 

perusahan yang mempekerjakan ribuan  tenaga kerja, menempatkan tenaga kerja 

sebagai partner perusahaan. Sebab di lingkungan PT Coca Cola Bottling Indonesia,  

peran pekerja yang penuh disiplin dan bertanggungjawab mutlak diperlukan untuk 

menjaga ketahanan, ketangguhan, dan kelangsungan usaha perusahaan sebagai 

sumber pendapatan bagi perusahaan dan pekerja pada masa kini dan masa 

mendatang. Dengan menyadari peran yang demikian penting, perusahaan dan 

pekerja akan selalu menjalankan fungsinya masing-masing,  antara lain dalam 

mewujudkan :  
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a) ketenangan, ketenteraman kerja,  

b) meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil operasional perusahaan,  

c) meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan dengan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia.3  

Apabila peran pekerja dalam perusahaan oleh PT Coca Cola Bottling 

Indonesia dipandang sebagai wujud tanggungjawab demi kelangsungan usaha 

perusahaan, maka berarti pekerja mempunyai peran yang penting dalam 

pengelolaan perusahaan. Hal ini membeuktikan pekerja di lingkungan PT Coca 

Cola Bottling Indonesia mempunyai peran yang akan mempengaruhi pengelolaan 

perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.  

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketnaga 

kerjaan, maka pekerja dalam hubungannya dengan perusahaan dapat membentuk 

serikat pekerja. Maka berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, di 

lingkungan PT Coca Cola Bottling Indonesia  juga dibentuk serikat pekerja yang 

termasuk dalam kategori pekerja rokok, tembakau, makanan dan minuman yang 

terhimpun dalam federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Oleh karena 

itu dengan adanya organisasi pekerja di PT Coca Cola Bottling Indonesia, yaitu 

Serikat Pekerja Rokok Tembakau Minuman dan Makanan Serikat  Pekerja Seluruh 

Indonesia (SP RTMM SPSI). Maka peran pekerja dalam kinerja perusahaan 

diwakili atau terhimpun dalam organisasi serikat pekerja tersebut. 

Mengingat pentingnya kedudukan pekerja di lingkungan PT Coca Cola 

Bottling Indonesia, maka ketika dalam pengelolaan perusahaannya,  PT Coca Cola 
                                                 

3 PT Coca Cola Bottling Indonesia, Profil, op.cit. hal. 5 
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Bottling Indonesia akan melaksanakan prinsip good corporate governance, tidak 

dapat dilepaskan dari peran pekerjanya. Dengan kata lain, peran pekerja dalam 

pengolaan perusahaan dan pelaksanaan prinsip good corporate govenrnance 

menjadi sangat strategis, sebab  pekerja mempunyai fungsi untuk mendorong 

pelaksanaan prinsip good corporate governance dalam suatu perusahaan. 

Perkembangan perusahaan PT Coca Cola Bottling Indonesia dan menguatnya peran 

pekerja melalui organisasi pekerja (serikat pekerja), menarik untuk dikaji lebih 

lanjut.  

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

untuk mengungkap peran serikat pekerja berkaitan dengan pelaksanaa good 

corporate governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia dalam tesis judul : 

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN 

MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( Studi Peran Serikat Pekerja 

Rokok Tembakau,  Makanan dan Minuman  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (SP 

RTMM SPSI ) dalam PT Coca- Cola Bottling Indonesia Central Java Operation. 

B. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang masalah di atas,  maka dalam penelitian tentang 

peran serikat pekerja dalam pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan good 

corporate governance ini dapat ditemukan masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan di bawah ini : 

1. Bagaimana peran dan fungsi Serikat Pekerja RTMM SPSI dalam 

pengelolaan perusahaan dan mewujudkan good  corporate governance di  

PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java Operation ? 



                                                                                                                             7
                                                               
 

2. Bagaimana relevansi tanggung jawab SP RTMM sebagai perwakilan 

pekerja dalam peningkatan kinerja PT Coca Cola Bottling Indonesia 

dalam mewujudkan  good corporate governance ? 

C. Kerangka Teori  

Kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia merupakan  hak yang 

diberikan oleh Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut pekerja dapat membentuk satuan organisasi 

pekerja sebagaimana maksud Pasal 104. Kebebasan ini mengandung arti bahwa 

setiap pekerja bebas untuk menjadi atau tidak menjadi, masuk atau tidak masuk  

sebagai anggota serikat pekerja.   

Secara substansial organisasi pekerja, bertujuan untuk mengusahakan dan 

memperjuangkan pekerja sebagai anggotanya. Dalam memerjuangkan kepentingan 

anggotanya serikat pekerja  berfungsi sebagai  wakil pekerja dalam berbagai forum, 

seperti forum bipatrit atau tripatrit bahkan sampai forum pengadilan. Pada sisi ini 

serikat pekerja sering menjadi momok perusahaan, karena dalam memperjuangkan 

kepentingan pekerja menggunakan bentuk dan cara-cara yang dalam pandangan 

perusahaan justeru merugikan jalannya usahanya.  

Pada sisi lain sesungguhnya serikat pekerja mempunyai peran untuk 

mendukung dan mengembangkan kinerja perusahaan. Serikat pekerja yang efektif 

dan efisien akan mendorong anggotanya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia sehingga dapat bekerja secara optimal, yang pada gilirannya dapat 



                                                                                                                             8
                                                               
 
meningkatkan nilai perusahaan.4  Dengan  kata lain dibentuknya serikat pekerja di 

perusahaan sesungguhnya harus disadari oleh perusahaan sebagai bagian dari 

perusahaan itu sendiri. Sebab serikat pekerja merupakan himpunan para pekerja 

yang terlibat dalam proses produksi yang setara dengan modal, yang menjalankan 

alat dan mengelola bahan produksi bersama manajemen. 

Serikat pekerja, dengan demikian mempunyai peran dalam pengelolaan 

perusahaan, yang akan menentukan laju usahanya. Oleh karena itu, ketika 

manajemen perusahaan akan menerapkan konsep pengelolaan yang disebut good 

corporate governance dengan sendirinya serikat pekerja mesti terlibat di dalamnya. 

Menurut  Johny Sudharmono,  penerapan dan perwujudan good corporate 

governance dalam satu perusahaan meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemahaman 

secara mendalam, konsolidasi manusia dan sistem, dan perbaikan yang terus 

menerus.5  Serikat pekerja menghimpun pekerja harus dibangun komitmennya 

dalam kerangka penerapan dan mewujudkan konsep good corporate governance, 

karena merekalah yang menjadi pelaksana sesungguhnya. Artinya penerapan dan 

perwujudan good corporate governance sangat tergantung pada pekerja. Adapun 

indikator keberhasilan konsolidasi manusia dalam kerangka good corporate 

governance suatu perusahaan antara lain adalah : 

1. tersusunnya peta praktik good corporate governance, 

2. tersusunnya code of conduct good corporate governance, 

                                                 
4 Kertonegoro, 1999, Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negara Industri, 

Yayasan TKIO,  Jakarta, hal. 23. 
5 Johny Sudharmono, 2004, Be G2G Good Governed Company, Elex Media Komputindo, Jakarta, 

hal. 31 
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3. tersusunnya board manual good corporate governance bagi komisaris 

dan direksi, 

4. terlaksananya sosialisasi dan training good corporate governance kepada 

manajemen dan pekerja.6 

Sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam proses  pengelolaan 

perusahaan.  Dengan demikian pekerja memainkan peran yang penting dalam  

penerapan good corporate governance di suatu perusahaan. Manusia adalah faktor 

kunci utama berhasil tidaknya penerapan good corporate governance di samping 

faktor sistem. Semua pihak harus konsisten untuk menempatkan pekerja sebagai 

faktor kunci, karena apabila komitmen ini tidak ada lagi, maka anak kunci 

keberhasilan perusahaan telah dihilangkan.  

Komitmen akan pentingnya pekerja dalam penerapan good corporate 

governance justeru merupakan perintah tidak langsung Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.  Dalam konteks manajemen good 

corporate governance, pekerja  merupakan bagian dari proses usaha yang berperan 

melaksanakan manajemen perusahaan dan produksi dan sampai batas tertentu 

melakukan tugas-tugas distribusi produk perusahaan.  

D. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah tersebut ti atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

                                                 
6 Ibid, hal. 40 
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1. Mengetahui peran dan fungsi Serikat Pekerja RTMM SPSI dalam 

penglelolaan perusahaan dan pelaksanaan good corporate governance di 

PT Coca Cola Bottling Indonesia  Central Java Operation di Semarang. 

2. Mengetahui relevansi tanggungjawab  Serikat Pekerja RTMM SPSI 

dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan prinsip good corporate 

governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java. 

E. Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka 

penleiitan ini diharapkan dapat memberikan faedah setidaknya : 

1. Dari sudut pemecahan masalah praktis, dengan diketahui peran dan 

fungsi  serikat pekerja dalam pengelolaan perusahaan dan penerapan 

good corporate governance, akan meningkatkan partispasinya di 

lingkungan perusahaan agar perusahaan dapat berlangsung dengan  

sehat dan menguntungkan. 

2. Adanya relevansi antara Serikat Pekerja RTMM SPSI dalam 

pengelolaan perusahaan dapat dijadikan model kebijakan perusahaan 

dalam membangun kerja samanya antara perusahaan dengan Serikat 

Pekerja guna mencapai tujuan perusahaan,  yaitu keuntungan yang dan 

meningkatkan nilai perusahaan secara maksimum. 

F. Kerangka Pemikiran 

Peran dan fungsi Serikat Pekerja pada hakekatnya diarahkan untuk 

memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya. Di samping itu Serikat 
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Pekerja berfungsi pula untuk meningkatkan kesejahteraan serta sebagai sarana 

aktualisasi dan sosialisasi pekerja sebagai anggota masyarakat.7 Kepentingan 

pekerja yang demikian tidak akan dapat terwujud apabila perusahaan yang tempat 

mereka bekerja tidak menghasilkan keuntungan, atau tidak dapat melangsungkan 

usahanya. Sementara untuk dapat melangsungkan usahanya dan memperoleh 

keutungan serta meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan membutuhkan pekerja 

yang handal dan profesional yang ikut bertangungjawab kepada perusahaan. 

 Pada sisi lain, perusahaan untuk dapat menghasilkan keutungan dan 

menjamin kelangsungan usahanya, di samping membutuhkan pekerja, juga harus 

menerapkaan prinsip manajemen (pengelolaan) perusahaan yang baik dan 

dilaksanakan secara konsisten.  Salah satu model manajemen penegelolaan 

perusahaan adalah dengan menerapkan prinsip yang dikenal dalam perusahaan 

besar sebagai good corporate governnance. Prinsip  good corporate governance 

pada dasarnya merupakan suatu mekanisme  dalam  mengatur tata cara pengelolaan 

perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga perusahaan, peraturan perundang-undangan tentang 

perusahaan  dan aturan lain yang mengatur kegiatan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya.8 Dengan demikian prinsip good coorporate governance ini merupakan 

dasar hukum sekaligus pedoman bagi perusahaan dalam mengelola usahanya. 

Dalam prakteknya, perusahaan yang melaksanakan prinsip ini mennurut 

                                                 
7 Sentanoe Kertonagoro; Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negar-negara 

Berkembang, Yayasan TKI Indonesia, 1999, hal.23. 
8 Barcelius Ruru; Good Corporate Governnance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia Masa Kini 

dan Masa Mendatang, makalah Seminar “ Keberadaan GCG dalam Masyarakat Bisnis Indonesia”, 
Pasca Sarjana MM UGM, Juli 2000, hal. 3. 
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Aminuddin, dalam pengelolaan perusahaan harus menjalankan prinsip, 

transparency, accountability, responsibility dan fairness.  Dalam menjalankan tiga 

prinsip ini, Aminuddin lebih jauh menjelaskan secara lebih rinci : 

1. Transparency diwujudkan dalam pengungkapan informasi yang bersifat 

penting, tentang kinerja perusahaan, informasi ini dijabarkan secara adil 

tepat waktu dan efisien. 

2. Accountability yang pertanggungjawaban komisariss dan direksi secara 

kontinyu dan terprogram, menyamakan dan mengamankan strategi 

perusahaan pengawasan atas karyawan / tenaga kerja dengan menjamin 

perencanaan karier. 

3. Responsibility, diwujudkan dengan penghormatan dan pengakuan terhadap 

hak-hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Mendorong kerjasama yang aktif dengan stakeholder demi 

kesinambungan usaha perusahaan.9 

4. Fairness  diwujudkan dalam bentuk  : 

- perlindungan hak-hak dasar pemegang saham, seperti mengalihkan, 

memindahkan, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan 

dan bersuara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) serta hak atas 

keuntungan, 

- persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, antara lain 

dengan menjamin perlakuan yang sama, baik kepada pemegang saham 
                                                 

9 Aminuddin ; Strategi PT Astra Int’l dalam Mengadaptasi Tuntutan CGC, Makalah Seminar 
CGC, Lembaga Kajian Kemasyarakatan Kesatuan Mahasuiswa Peduli Rakyat Fakultas Hukum 
UGM, Yogyakarta, 2001, hal, 5 
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yang dominan, pemegang saham asing maupun lokal, dengan melarang 

insider trading dan self dealing 

Dari uraian di atas diketahui, bahwa sesungguhnya good corporate 

governance (GCG), bukan saja ketentuan yang mengatur hubungan antara 

perusahaan dengan pemilik (saham)-nya, tetapi juga dan terutama mengatur 

hubungan antara perusahaan dengan para pihak yang mempunyai kepentingan 

(stakeholder) dengan perusahaan, termasuk pekerja.  Sebab pekerja juga 

merupakan pihak berkepntingan karena mereka juga pihak  yang mempertaruhkan 

segala sesuatunya demi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan 

sasarannya.  Oleh karena itu harapan dan tuntutan pihak yang berkepentingan, 

termasuk pekerja merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen 

perusahaan10. Di sinilah letak peran Serikat Pekerja dalam pelaksanaan good 

corporate  governance  di lingkungan suatu perusahaan. 

 Sebagai pedoman pengelolaan perusahaan, asas atau prinsip good corporate 

governance harus diterapkan dalam semua lini dan divisi perusahaan, mulai dari 

hubungan modal, produk, jasa, penyedia sumber daya amnusia (pekerja),  

pelanggan dan bahkan masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua unsur tersebut, 

maka perusahaan dapat mempertangungjawabkan usahanya bukan hanya kepada 

pemilik modal (pemegang saham) tetapi juga kepada masyarakat terutama sebagai 

konsumen produknya.  11 

                                                 
10 Sondang P Siagian; Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 67 
11 HJ. Gregory;  GCG Apa dan Mengapa Hal itu Penting ? makalah Seminar “Keberadaan 

GCG dalam Masyarakat Bisnis Indonesia”, Pasca Sarjana MM UGM, Juli 2000, hal. 3. 
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 Pekerja sebagai bagian dari perusahaan, sudah barang tentu memiliki peran 

dan fungsi yang penting dalam ikut menentukan proses pengelolaan perusahaan. 

Sebab pekerja merupakan salah satu unsur yang menentukan proses produksi dan 

distribusi yang penting dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu apabila perusahaan 

terikat dengan penerapan asas atau prinsip good corporate governance, maka 

pekerja tidak dapat menghindarkan diri dari tidak ikut terlibat atau dilibatkan 

daripadanya,  untuk tidak terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan konsekuensi 

logis dari penerapan asas good corporate governance ini, yang sesungguhnya 

merupakan aturan main bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kerja 

perusahaan. 

Pelaksanaan good corporate governance tidak dapat dilepaskan dari unsur 

usaha karena akan mempengaruhi ssuksesnya perusahaan dalam mencapai tujuan, 

yaitu keuntuntan dan naiknya nilai perusahaan. Suksesnya suatu perusahaan 

ditentukan oleh money (modal), material (bahan-bahan), man (manusia), dan 

moment (waktu), serta --terutama untuk industri tinggi-- machine (mesin, atau alat) 

dan methode (cara). Perusahaan PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java  

yang memproduksi minuman ringan pun tidak lepas dari kebutuhan akan man 

power, yaitu para pekerja (employee).  Meskipun dengan menggunakan mesin dan 

berteknologi tinggi pun, perusahaan ini tetap membutuhkan tenaga kerja. Karena 

untuk menjalankan  mesin berteknologi tinggi pun memerlukan tenaga manusia. 

Dengan demikian ketersediaan tenaga kerja sesungguhnya merupakan kebutuhan 

vital bagi suatu perusahaan apalagi perusahaan multinasional yang besar seperti PT 

Coca Cola Bottling Indonesia Central Jawa.  
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Dengan berkembangnya kesadaran akan hak-haknya sebagai pekerja yang 

mempunyai andil terhadap perusahaan, maka pekerja menjadi merasa butuh utuk 

membentuk organisasi pekerja, untuk menyalurkan aspirasi. Di samping itu 

keberadaan tenaga kerja yang diperlukan untuk kelangsungan usaha, juga harus 

mempunyai kekuatan bargaining  dengan perusahaan. Maka di lingkungan PT 

Coca Cola Bottling Indonesia memebntuk serikat kerja yang terhimpun dalam 

Serikat Pekerja Rokok Tembakau Minuman dan Makanan (SP RTMM SPSI).  

Secara yuridis, keberadaan organisasi serikat pekerja dijamin oleh 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejraan. Menurut 

Undang-undang ini, serikat pekerja sebagai mitra pengusaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan, yaitu meraih keuntungan yang diinginkan. Hal yang demikian diakuim 

oleh mukadimah perjanjian kerja bersama, antara PT-CCBI dengan SP RTMM 

SPSI tersebut. Jadi menurut peraturan perundang-undang dan ketentuan dalam 

perjanjian kerja bersama, pekerja dan perusahaan mempunyai peran yang sama 

untuk melangsungkan kegiatan usaha. 

PT Coca Cola Bottling Indonesia   adalah bentuk badan usaha yang 

dimiliki publik, karena itu manajemen pengelolaanya juga membuka akses bagi 

publik untuk teribat di dalam prosesnya dengan saham yang dibelinya. Sebagai 

perusahaan besar (multinasional) PTCoca Cola Bottling Indonesia sudah dapat 

dikatakan mapan. Hal ini tidak lepas dari pengelolaan perusahaan yang  penerapan 

prinsip prinsip good corporate governance. Prinsip good corporate governance 

adalah suatu prinsip dalam pengelolaan perusahaan yang menerapkan keterbukaan 
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dan kerahasiaan ( disclosure), transparansi, akuntabilitas, fairness, dan adanya code 

of conduct. 

Sebagai mitra perusahaan, serikat pekerja juga terlibat dalam penegolaan 

perusahaan, sehingga serikat pekerja juga terlibat dalam penerapan good corporate 

governance. Dengan adanya keterlibatan serikat pekerja dalam penerapan good 

corporate governance, maka serikat pekerja mempunyai peran penting, di samping 

menentukan kelangsungan usaha juga dapat meningkatkan keuntungan perusahan. 

Penelitian ini berusaha mengungkap peran serikat pekerja dalam penerapan prinsip-

prinsp good corporate governance, yang disusun dalam kerangka pemikiran 

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut : 

Gambar : 1  

Hubungan Pekerja dan Perusahaan dalam 
Pelaksanaan Good Corpotrate Governance 

 

 

 

 

 

G. Disain Penelitian 

 Penelitian tentang Serikat Pekerja RTMM SPSI dalam pengelolaan 

perusahaan dan pelaksanaan prinsip good corporate governance di PT Coca Cola 

Bottling Indonesia merupakan penelitian hukum normatif sosiologis. Dengan kata 

SERIKATPEKERJA PERUSAHAAN 

PRINSIP-PRINSIP 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TUJUAN PERUSAHAAN 
KEUNTUNGAN  DAN KELANGSUNGAN 
USAHA = KESEJAHTERAAN PEKERJA 
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kalimat lain penelitian ini berusaha mengkaji norma dan aturan yang berkaitan 

dengan ketenaga kerjaan dikaitkan dengan prakteknya dalam kenyataan di 

lingkungan PT Coca Cola Bottling Indonesia (PT CCBI). Selain itu penelitian ini 

ingin mengetahui pula relevansi hukum ketenaga-kerjaan khususnya yang 

mengatur serikat pekerja dalam peningkatan pelaksananan prinsip  pengelolaan 

perusahaan yang baik (good corporate governance). 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menjelaskan peran dan fungsi serikat pekerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan  

good corporate governance di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java. 

Dengan kata lain penelitian ini mencari informasi guna memperoleh  justifikasi 

keadaan dengan menggambarkan secara utuh tentang Serikat Pekerja, dari 

berdirinya Serikat Pekerja sebagai wadah perwakilan pekerja terhadap pengelolaan 

perusahaan publik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Di samping itu, 

penelitian juga akan digambarkan  peran dan fungsi serikat pekerja dalam 

mendorong pelaksanaan prinsip good corporate governance. Untuk 

mendeskripsikan topik tersebut, pertama diuraikan peran dan fungsi serikat pekerja 

dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate 

governance. Kedua akan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan prinsip-

prinsip itu dalam PT Coca Cola Bottling Indonesia dan menguraikan keterlibatan 

serikat pekerja dalam pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan good corporate 

governance.  

 Dalam rangka mendeskripsikan hal-hal di atas, akan dilakukan 

penghimpunan kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan tertentu yang 
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berhubungan dengan ketenaga-kerjaan, serikat pekerja dan perusahaan. Selanjutnya 

juga akan dihimpun kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan 

pengembangan good corporate governance. Ketentuan-ketentuan yang terkait 

dengan perusahaan khususnya yang berbadan hukum sebagai perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbatas (PT).  Karena itu penelitian ini menitik-beratkan pada 

penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji 

data sekunder yang diperoleh dari penelitian literer, sehingga tidak memerlukan 

perumusan hipotesis.12 Namun karena penelitian ini juga bersifat kancah (filed 

reseacrh), deskripsi juga akan menguraikan keadaan yang ditemukan di dalam 

penelitian di lapangan. 

1. Sumber Data 

  Sebagai penelitian hukum normatif-sosilogis, penelitian ini mempunyai titik 

berat pada penelitian kepustakaan di bidang hukum. Dengan demikian untuk 

menemukan data ditentukan sumber data, yaitu : 

a. Sumber data Primer, yang berupa 

1) Peraturan perundang-undangan yang berhuubungan dengan 

ketenaga-kerjaan, good corporate governance, badan usaha yang 

dibentuk  berdasarkan hukum Indonesia, khususnya perusahaan 

perseroan terbatas (PT), 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, 

                                                 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarata, 1984, hal.53. 
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4) Hukum Ketenaga-kerjaan,Dan peraturan lain yang menyangkut 

perusahaan dan tenaga kerja termasuk yurisprudensi tentang 

ketenaga-kerjaan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi : 

1) Karya ilmiah, baik buku, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan dan perusahaan dan good corporate governance, 

2) Hasil-hasil penelitian terdahulu, terbitan, jurnal dan surat kabar yang 

berhubungan dengan ketenaga-kerjaan, perusahaan dan good 

corporate governance, 

3) Wawancara dengan sejumlah pihak di lingkungan PT Coca Cola 

Bottling Indonesia Central Java. 

4) Bahan hukum tersier,  antara lain berupa kamus dan ensiklopedi. 

2. Lokasi  dan Subyek Penelitian 

   Penelitian ini mengambil lokasi di Semarang yang merupakan tempat 

beroperasinya PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java, sebagai subyek 

penelitian. Pemilihan lokasi dan subyek penelitian ini, didasarkan pada  alasan 

dan pertimbangan kemudahan penulis untuk memperoleh data baik data primer 

maupun data sekunder. Kemudakan tersebut dimungkinkan karena penulis 

merupakan salah satu pekerja di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java 

Operation yang berkedudukan di Semarang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Sebagai penelitian hukum normatif-sosiologis yang metitik-beratkan 

pada studi kepustakaan, maka untuk memperoleh data digunakan metode : 
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a. Studi Kepustakaan.  

Dalan studi kepustakaan ini, penulis berusaha mempelajari meneliti dan 

menelaah bahan pustaka, dokumen dari bahan hukum primer sekunder 

dan tersier. Dengan studi kepustakaan ini, penulis berusaha memperoleh 

data antara lain tentang: 

1) peran dan fungsi serikat pekerja, 

2) proses pembuatan dan isi kesepakatan kerja bersama, 

3) akta pendirian perusahaan, 

4) mekanisme kerja perusahaan, 

5) prinsip-prinsip good corporate governance  

6) peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pekerja, 

perusahaan dan ketentuan good corporate governance. 

b. Wawancara 

Dengan wawancara penulis berusaha memperoleh data antara lain 

tentang penerapan perjanjian kerja bersama, penerapan good corporate 

governance di perusahaan. Adapun nara sumber adalah pihak yang 

berkompeten di PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java serikat 

pekerja. 

4. Analisis Data 

   Data yang telah diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan 

wawancara tersebut diatas, akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. 

Hal ini berkaitan erat dengan tipe penelitian yang termasuk dalam kategori 
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penelitian hukum normatif-sosiologis yang pendekatannya bersifat teoritik yang 

abstrak yang dikombinasikan dengan kajian praktis sosiologis.13  

  Untuk meneliti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

digunakan metode komparasi, yaitu memperbandingkan apa yang ditemukan di 

kepustakaan dengan temuan di lapangan, sehingga diketahui relevansinya. 

Dalam memperbandingkan data kepustakaan dan temuan lapangan, bertolak 

dari sudut  pandang perspektif penulis sendiri.14  

  Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini berusaha untuk melihat 

keterkaitan perkembangan masalah peran  dan fungsi serikat pekerja di dalam 

pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan prinsip good corporate govenrnance 

di perusahan PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java. Dengan demikian 

hasil analisis data dalam penelitian ini merupakan gambaran dan pemahaman 

akurat tentang peran dan fungsi serikat pekerja dalam pengelolaan perusahaan 

dan pelaksanaan prinsip good corporate governance di perusahaan PT Coca 

Cola Bottling Indonesia Central Java Operation di Semarang. 

H. Asumsi 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi asumsi terhadap masalah-

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Serikat Pekerja RTMM SPSI  telah berperan dalam pengelolaan perusahaan 

dan berfungsi  dalam mewujudkan good corporate governance di PT Coca 

Cola Bottling Indonesia Central Java, 
                                                 

13 Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, tidak diterbitkan, Yogyakarta, lihat juga 
Soerjono Soekanto, Pedoman Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal. 45. 

14 Ashshofa, Burhan ; Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 67 
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2. Relevansi tanggung jawab Serikat Pekerja RTMM SPSI di lingkungan PT 

Coca Cola Bottling Indonesia Central Java berbentuk keterlibatan 

perwakilan pekerja dalam proses pengelolaan perusahaan dan penerapan 

serta mewujudkan good corporate governance. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membahasan masalah di atas, sesuai dengan latar belakang 

masalah dan tujuan peneletian, penulisan tesis ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut : 

Bab I  sebagai pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, metode penelitian, 

kerangkan pemikiran dan sistematika penulisan. 

 Bab II akan menguraikan landasan teori sebagai bahan rujukan untuk 

menganalisis masalah. Dalam landasan teori ini penulis akan menguraikan sekitar 

serikat pekerja di lingkungan perusahaan, maksud dan tujuan good corporate 

governance, prinsip dan penerapan good corporate governance dan hubungan 

serikat pekerja dengan pengelolaan perusahaan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh kaena itu  dalam bab 

III akan menguraikan wilayah lapangan, yang meliputi  sejarah PT Coca Cola 

Bottling Indonesia Centra Java, PT CCBI sebagai eprusahaan publik, dan 

keterlibatan serikat pekerja dalam  pelaksanaan  good corporate governance di PT 

CCBI Central Java. 
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 Analisis mengenai masalah yang diajukan dalam tesis dideskripsikan 

dlaam bab IV. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan maka analisis 

meliputi bentuk peran dan fungsi serikat pekerja dalam pelaksanaan good 

corporate governance dan relevansi serikat pekerja dalam pengelolaan perusahaan 

berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance. 

 Bab V adalah bagian penutup untuk mengakhiri seluruh pembahasan 

dalam tesis ini. Dalam bab V lima akan dikemukakan simpulan sebagai hasil 

pembahasan masalah dan saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan simpulan 

yang ditemukan.  
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