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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pekerja merupakan komponen penting dari suatu perusahaan, 

perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi jika tidak memiliki 

pekerja sekalipun perusahaan memiliki teknologi berupa robot. Pekerja 

memiliki pengertian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang setelahnya disebut 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Semakin besar suatu perusahaan maka dibutuhkan semakin banyak 

pekerja untuk memenuhi proses produksi. Seiring dengan banyaknya 

pekerja, perusahaan terkadang lalai sehingga melakukan hal-hal yang 

merugikan bagi pekerja. Maka dari itu, dibutuhkan organisasi untuk 

melindungi pekerja. Organisasi tersebut adalah serikat pekerja/buruh, 

perjuangan untuk mendirikan serikat pekerja/buruh yang mandiri sudah 

muncul sejak pemerintahan Hindia Belanda. Pergerakan buruh Indonesia 

berawal pada tahun 1878 dengan ditandai munculnya Serikat Buruh Guru 

Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat 

Belanda. Saat itu, serikat pekerja/buruh tampil sebagai organisasi 

golongan yang hanya menampung kulit putih (Asri Wijayanti, 2010:80). 

Kehadiran serikat pekerja/buruh secara signifikan mengubah 

beberapa aktivitas sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur 

seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan 

prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh persyaratan 

perjanjian perburuhan (labor agreement). Tanpa serikat pekerja/buruh 

perusahaan-perusahaan leluasa membuat keputusan unilateral (unilateral 

decisions) menyangkut gaji, jam kerja, kondisi kerja. Keputusan ini dapat 

dilakukan oleh perusahaan yanpa masukan atau persetujuan karyawan. 

Kayawan-karyawan yang tidak berpartisipasi di dalam serikat 

pekerja/buruh pasti menerima persyaratan manajemen, menegosiasikan 

sendiri jika ada yang akan diubah ataupun keluar dari perusahaan. 
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Bagaimanapun pada saat karyawan berpartisipasi dalam serikat 

pekerja/buruh mereka memiliki wakil sehingga ketika perusahaan akan 

membuat suatu kebijakan maka perusahaan harus menegosiasikannya 

dengan serikat pekerja untuk pengambilan keputusan bilateral (bilateral 

decision making) mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan 

masalah lain dari keamanan pekerjaan. Untuk menghadapi setiap pekerja 

secara satu persatu perusahaan harus berunding dengan serikat pekerja 

yang mewakili pekerja (Hamong S. & Indi J. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan, Vol. 12, No. 2, Desember 2011). 

Menurut almer Villajos dalam Soccial Science mengatakan bahwa : 

“Until the decade of the 80, trade unions have been almost 

exclusively focused on protecting labor and socioeconomic rights of 

workers. To this end, unions were structured around the workplace 

organization at the same time as they kept vertical connections at 

regional, national, and international levels. Nevertheless, in the last 

decades, the increased competition and globalization of the working 

world, as well as different organizational factors such as the rise of 

outsourcing or the employment arrangement, have undermined their 

traditional agenda” 

Terjemahan bebas dari ungkapan tersebuta yaitu baha Serikat 

pekerja/buruh hampir secara eksklusif berfokus untuk melindungi hak-hak 

pekerja dan sosial ekonomi. Demi mewujudkan hal tersebut, serikat 

pekerja/buruh disusun disekitar tempat kerja pada saat yang sama mereka 

juga menjaga koneksi vertikal di tingkat regional, nasional, dan 

internasional. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir 

meningkatnya persaingan dan globalisasi dunia kerja, serta berbagai faktor 

organisasi seperti meningkatnya outsourcing atau pengaturan pekerjaan 

telah merubah tujuan awal mereka (Almer Villajos, dkk, Social Science, 

Vol. 8, Issue 1, Januari 2019). 
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Di Swedia, semua pekerja formal dan informal menjadi anggota serikat 

pekerja/buruh dan tidak ada saliran independen bagi pribadi-pribadi di dewan karya 

Eropa. Sementara dewan kerja mewakili semua pekerja, toko-toko lokal Swedia 

(fakklubbar) juga menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Swedia memiliki serikat 

pekerja/buruh dengan presentase tertinggi di Eropa Barat. Serikat pekerja/buruh memiliki 

pengaruh yang kuat karena merupakan suatu badan hukum keharmonisan antar anggota 

serta kekuatan yang dimiliki membuat serikat pekerja/buruh di tingkat pusat memiliki 

pengaruh secara politik dan bisa bernegosiasi dengan perusahaan (Zulkarnain Inbrahim, 

Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, Desember 2016). 

Tahun-tahun sebelumnya serikat pekerja/buruh memang telah diakui 

keberadaannya namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 

resmi tertang legalitas serikat pekerja/buruh tersebut. Tahun 2000 dibuatlah unang-

undang yang mengatur tentang serikat pekerja/buruh yaitu Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Buruh yang selanjutnya dalam penulisan hukum 

(skripsi) ini disebut dengan Undang-undang Serikat pekerja/buruh yang disahkan pada 4 

Agustus oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 

Serikat pekerja/buruh sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan kerja yang 

kondusif serta proporsional, karena memiliki nilai strategis yaitu : 1. Serikat 

pekerja/buruh untuk melindungi pekerja dari ketidakmampuan dalam memperjuangkan 

aspirasinya secara individu karena posisinya yang lemah, 2. Serikat pekerja/buruh 

dibutuhkan sebagai motivator dalam membangun demokrasi, negosiator perundingan dan 

pelaku dalam menjaga kualitas kerja, 3. Serikat pekerja/buruh sebagai sarana komunikasi, 

karena aspirasi individu kurang mendapat perhatian dari perusahaan, 4. Menciptakan 

ketenangan kerja serta menetralisir anasir dari luar lingkungan perusahaan yang bisa 

mengganggu stabilitas produksi (Djoko Haroe Soewono, Jurnal Transparansi Hukum, 

Vol. ,No. , Mei 2009). 

Masalah ketenagakerjaan yang ada di perusahaan sendiri diantaranya adalah 

persoalan buruh atau pekerja. Persoalan buruh sering dikaitkan dengan tingkat 

kemiskinan sehingga pekerja di Indonesia identik dengan upah dan daya beli yang 

rendah, jam kerja yang panjang dan tidak memadainya jaminan kesehatan dan 
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keselamatan kerja (Hamong S & Indi J, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 2, 

Desember 2011). 

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak kesulitan diberbagai sektor termasuk 

sektor industri, banyak perusahaan yang harus merumahkan atau bahkan memutus 

hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Kabupaten Magelang telah 

merumahkan sebanyak 6.493 pekerja/buruh dan mem-phk sebanyak 526 pekerja/buruh 

(https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/04/17/6493-tenaga-kerja-di-kabupaten-

magelang-dirumahkan-526-terkena-phk?page=2, diakses pada tanggal 20 Desember 

2020, pukul 19.07 WIB). 

Selain itu adanya penerbitan omnibus law menyebabkan keributan dikalangan 

pekerja/buruh karena ada beberapa hak yang dihapus dan diganti dan dinilai merugikan 

pekerja/buruh. Serikat pekerja/buruh selaku organisasi yang melindungi hak dan 

kepentingan anggota serta keluarganya berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh. Seperti pada yang terjadi di 

Kabupaten Magelang, Selasa 6 Oktober 2020 serikat pekerja/buruh yang tergabung 

dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) telah menyampaikan pendapat mereka terkait 

pengesahan omnibus law dengan melaksanakan aksi mogok kerja dan demonstrasi di 

depan kantor DPRD Kabupaten Magelang 

(https://jogja.tribunnews.com/2020/10/06/serikat-pekerja-di-kabupaten-magelang-

sampaikan-keprihatinan-omnibus-law-rugikan-buruh, diakses pada tanggal 20 Desember 

pukul 18.54 WIB). 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, sebagai organisasi yang melindungi 

pekerja/buruh peran dari serikat pekerja/buruh sangat dibutuhkan.  

 

Penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana pelaksanaan peran dari serikat 

pekerja/buruh yang ada di PT. Panca Persada Mulia Textile yang selanjutnya disebut PT. 

Pandatex dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan apa saja 

hambatan yang dialami oleh serikat pekerja/buruh yang ada di PT.Pandatex.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu : 
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1. Bagaimana peran serikat pekerja/buruh PT. Panca Persada Mulia Textile atau 

PANDATEX dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi serikat pekerja/buruh PT. Panca Persada Mulia 

Textile atau PANDATEX dalam melaksanakan perannya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan hukum ini dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan 

objektif dan tujuan subjektif, berikut tujuan objektif dan subjektif dari penulisan hukum 

ini: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui peran serikat pekerja PT. Pandatex dalam memperjuangkan 

hak dan kepentingan anggotanya; 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh serikat pekerja PT. Pandatex 

dalam melaksanakan perannya. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai 

aspek hukum dalam teori dan praktik dalam bidang hukum administrasi negara 

terkait dengan peran serikat pekerja; 

b. Untuk dan memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan memiliki manfaat serta kegunaan bagi 

pengetahuan dibidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat 

teoritis dan praktis yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan hukum ini diharapkan bisa memberi sumbangan pagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum administrasi 

negara terkait dengan peran serikat pekerja. 

2. Manfaat praktis 
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Diharapkan penulisan hukum ini bisa memberi sumbangsih pada penelitian yang 

akan datang serta acuan bagi lembaga legislatif dalam membuat aturan mengenai 

serikat pekerja/buruh di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu 

penelitian yang awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52) 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian dimaksudkan 

untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lain. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa yang dapat membantu 

memperkuat teori lama dalam menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 

10) 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sebenarnya 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secar tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono 

Soekanto, 2010: 32) 

4. Jenis dan  Sumber Penelitian 

Jenis data penelitian bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono 

Soekanto, 2010: 51). Jenis data penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah melakukan wawancara 

dengan pihak serikat pekerja PT. Pandatex yaitu Serikat Pekerja SPN dan serikat 

Pekerja Sekar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari keterangan atau 

pengetahuan-pengetahuan secara tidak langsung dari dokumen-dokumen resmi, 
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buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2014: 

12) 

1) Bahan Hukum primer 

a) Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial 

c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Buruh 

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

16/Men/2001 tentang Tata cara Pencatatan Serikat Pekerja 

f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

201/Men/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan 

Industrial 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Soekanto dan 

Mamudji, 2015: 10). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu 

studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau 

interview.  

Ketiga alat tersebut bisa digunakan bersama-sama ataupun masing-masing 

(Soerjono Soekanto, 2010: 21), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dan studi pustakan yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal, skripsi, bahan internet, dan sumber lain. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis kualitatif suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

analitis yang tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran belaka 

namun juga memahami kebenaran tersebut (Soekanto, 2010: 250). 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum digunakan untuk memberikan gambaran maupun 

pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai 

kaidah atau aturan baku penulisan hukum. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang dari 

disusunnya penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti 

terdiri dari Tinjauan tentang Pekerja, Tinjauan tentang 

Serikat Pekerja, Tinjauan tentang Penegakan Hukum, 

Tinjauan tentang Kepentingan Umum sebagai Pembatas 

terhadap Hak Atas Kebebasan Berserikat. Selain itu, penulis 

juga menyertakan kerangka pemikiran yang 

mengilustrasikan alur pemkiran dalam penelitian ini. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN 

Bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil dari 

pembahasan terkait permasalahan yang diangkat oleh 

penulis yaitu, bagaimana peran serikat pekerja/buruh PT. 

Pandatex dilihat dari peraturan perundang-undangan yang 

ada di Indonesia dan apa hambatan yang dialami serikat 

pekerja/buruh dalam menjalankan peran tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian 
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yang dilakukan. Kesimpulan berisi simpulan atas jawaban 

yang diutarakan pada perumusan masalah berdasarkan 

analisis data yang diperoleh dari keseluruhan hasil 

penelitian. Saran yang ada dalam penelitan ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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