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SARI 

 
Latri Hastuti. 2005. Perkembangan Tenaga Kerja PT. Djarum di Kabupaten 
Kudus Tahun 1951-1990. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 82 h. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja, PT. Djarum 
Kota Kudus telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota kretek, dengan 
banyaknya industri rokok baik besar maupun kecil yang tersebar hampir di 
seluruh kota Kudus. Lahirnya industri rokok di Kudus telah melahirkan raja-raja 
kretek yang legendaris, diantaranya adalah Niti Semito dengan pabrik rokoknya 
cap Bal Tiga. Dari beberapa pabrik rokok yang ada di Kudus, yang masih terkenal 
sampai sekarang al: Djarum, Sukun, Jambu Bol dan Noyorono. Diantara pabrik 
tersebut, Djarum adalah pabrik perusahaan rokok terbesar di Kudus yang masih 
eksis sampai sekarang walaupun sebelumnya, yaitu pada tahun 1963 pernah 
mengalami kebakaran. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
sejarah berdirinya PT. Djarum Kudus, (2) Bagaimanakah kondisi ketenagakerjaan 
di PT. Djarum Kudus, (3) Sejauh mana pengaruh keberadaan organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh terhadap perlindungan tenaga kerja di PT. Djarum Kudus. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Ingin mengetahui sejarah berdirinya PT. Djarum 
Kudus, (2) Ingin mengetahui kondisi ketenagakerjaan di PT. Djarum Kudus, (3) 
Ingin mengetahui sejauh mana pengaruh keberadaan organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh terhadap perlindungan tenaga kerja di PT. Djarum Kudus. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis 
Langkah-langkah penulisannya meliputi heuristik, krtitik sumber, interpretasi, dan 
historiografi dengan teknik pengumpulan datanya adalah teknik wawancara, studi 
literatur, dan observasi langsung.  

PT. Djarum Kudus didirikan pertama kali oleh Bp. Oei Wie Gwan dari 
sebuah pabrik rokok kecil NV. Murup yang sudah dibelinya dari Bp. Moch. Sirod, 
pada tahun 1951, kemudian diganti namanya menjadi Djarum. PT. Djarum ini 
pernah mengalami kebakaran pada tahun 1963 hingga akhirnya perusahaan 
diserahkan kepada kedua putranya. PT. Djarum termasuk dalam industri padat 
karya dengan tenaga kerjanya sebagian besar adalah wanita yang bekerja di 66 
barak/pabrik yang tersebar di seluruh kota kudus. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi tenaga 
kerja di PT. Djarum dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dari 
segi jumlah maupun kualitas. Jika pada awal berdirinya industri rokok upah yang 
diterima tenaga kerja termasuk paling kecil yaitu hanya sebesar Rp 3,00, 
sedangkan untuk pekerjaan lainnya (pelabuhan) sudah mencapai Rp 8,19 pada 
tahun yang sama (1954). Namun seiring dengan perkembangan jaman, sistem 
pengupahan dalam industri rokok juga mengalami peningkatan yang sudah 
disesuaikan dengan standart biaya hidup di daerah Kudus dan sudah terdapat 
kesetaraan upah antara tenaga kerja pria dengan wanita, yaitu sebesar Rp.5.650 
untuk sekitar tahun 1990. Begitu juga dengan sistem perekrutan tenaga kerja yang 



 

digunakan juga sudah mengalami perubahan. Jika sebelum kebakaran (1951-
1963) sistem perekrutan yang dipakai sifatnya tertutup, maka setelah kebakaran 
(1963-1990) sistem perekrutan tenaga kerjanya tidak hanya bersifat tertutup tetapi 
sudah bersifat terbuka. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dimiliki, maka PT. 
Djarum memasukkan tenaga kerjanya menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh karena bagi PT. Djarun sendiri serikat pekerja mempunyai pengaruh yang 
cukup besar bagi perlindungan tenaga kerjanya. Untuk itulah maka PT. Djarum 
menganggap serikat pekerja sebagai mitra/patner terutama dalam membantu 
menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang muncul menyangkut tenaga 
kerjanya. Dengan adanya kerja sama antara serikat pekerja dengan perusahaan, 
maka produktifitas tenaga kerjanya akan meningkat sehingga proses produksi juga 
dapat berjalan dengan lancar. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan baik bagi pemerintah/instansi yang terkait dengan industri rokok, 
maupun bagi pengamat sosial, sehingga dapat mengetahui kondisi 
ketenagakerjaan di PT. Djarum Kudus, yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam 
penyusunan kebijakan-kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kudus merupakan kota kecil yang secara umum penduduknya 

mengumpul atau bermukim di wilayah Kudus Kulon dan Kudus Wetan. 

Dalam sejarah, Kudus Kulon dikenal sebagai kota lama yang diwarnai oleh 

kehidupan keagamaan dengan adat istiadatnya yang kuat seperti menjalankan 

sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat dan menunaikan 

haji jika sudah mampu. Hal ini membuktikan bahwa mereka adalah kaum 

santri/orang yang betul-betul membuktikan dirinya sebagai orang Islam yang 

hidup dengan petunjuk Islam (Castles,1982: 79). Selain itu Kudus kulon 

merupakan tempat berdirinya menara dan makam Sunan Kudus. 

Adapun Kudus Wetan merupakan daerah pusat pemerintahan, pusat 

transportasi dan perdagangan yang mempunyai suasana kehidupan masyarakat 

yang lebih longgar dari ikatan tradisi Islam karena masyarakatnya banyak 

yang pendatang sehingga agama yang dipeluk juga bervariasi yang letaknya 

berada disebelah timur Sungai Gelis, dimana Sungai Gelis merupakan batas 

antara Kudus Kulon dan Kudus Wetan (Castles,1982: 80). 

Walaupun Kudus termasuk kota kecil namun selalu tampak ramai dan 

sibuk oleh kegiatan warga setempat dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Salah satu faktor yang menjadikan Kudus selalu ramai adalah terdapatnya 

beberapa pabrik rokok, seperti Djarum, Jambu Bol, Noyorono, Sukun, dll 



 

yang mampu menampung ribuan tenaga kerja baik yang berasal dari Kudus 

sendiri maupun dari daerah sekitarnya. 

Jika dilihat dari sejarahnya, yang menjadi cikal bakal industri rokok di 

Kudus yaitu Kudus Kulon yang merupakan daerah pemukiman para pedagang 

yang dikenal sebagai basis para santri. Para santri ini masuk dalam kategori 

“The santri Middle Class”, yaitu kelompok masyarakat yang telah mencapai 

pendidikan tingkat menengah dan lebih memilih pekerjaan sebagai pedagang 

atau wiraswasta. 

Kemunculan usaha khas bagi orang santri Islam (pedagang Islam) ini 

sesungguhnya banyak sekali yang mendasarinya. Pertama, semangat dagang 

yang militan dari pola perdagangan pesisir sehingga melahirkan etos kerja 

(jiwa berdagang) yang tinggi. Kedua, lahirnya masyarakat golongan 

menengah yang kuat modalnya dan yang terakhir adalah karena pengaruh 

Sunan Kudus yang begitu kuat, yang menyatakan bahwa berdagang adalah 

pekerjaan yang mulia (Suharso,1990: 194). 

Adapun cerita Kudus sebagai “Sentral Industri Rokok Kretek” dimulai 

sekitar tahun 1800-an. Konon rokok seperti dikenal sekarang dikenalkan 

formulanya oleh warga setempat bernama Jamahri. Pada waktu itu Jamahri 

terserang batuk dan sesak nafas. Penyakit itu tak kunjung sembuh hingga 

akhirnya iseng-iseng ia menumbuk halus sebutir cengkeh lalu ditaburkan pada 

irisan daun tembakau yang telah dikeringkan terlebih dahulu kemudian 

dibungkus. Ketika rokok itu dihisap dalam-dalam muncul suara kretek-kretek 

sehingga rokoknya disebut rokok kretek. Dengan cara ini ia bisa menghisap 



 

asapnya sampai masuk ke dalam paru-paru. Setelah menghisap rokok 

kreteknya batuk dan sesak nafas Jamahri mulai berkurang walaupun tidak 

sembuh sama sekali. Jamahri kemudian menyebarluaskan  hasil penemuannya 

kepada para tetangga (Budiman, 1987: 105). 

Jika pada awal penemuannya rokok digunakan sebagai obat untuk 

sesak nafas, tetapi sebaliknya dengan penemuan terbaru justru rokok dianggap 

membahayakan kesehatan baik secara aktif, yaitu untuk perokok itu sendiri 

maupun secara pasif bagi orang yang berada disekitar orang yang sedang 

merokok.  

Perkembangan berikutnya ditandai dengan naiknya jumlah konsumen 

dan omset penjualan rokok sampai munculnya raja-raja kretek, antara lain: M. 

Sirin (cap Garbis), HM. Muslich (cap Tebu, Jagung), M. Atmo Widjoyo (cap 

Goenoeng), dan HM. Ashadie (cap Delimo). 

Raja kretek yang paling legendaris adalah Niti Semito dengan pabrik 

rokoknya cap Bal Tiga. Selain tenaga kerjanya yang mencapai  10.000 orang, 

Ia juga mempunyai kiat-kiat pemasaran dengan cara menyediakan berbagai 

macam hadiah menarik dengan menukarkan sejumlah bungkus rokok dengan 

hadiah yang disediakan, seperti gelas, piring, cangkir, arloji, sepeda, jam 

dinding, dsb. Selain itu ia juga menggunakan sejumlah mobil untuk keperluan 

promosi sekaligus untuk menerima penukaran bungkus rokok hasil 

produksinya. Ia juga tidak ketingalan ikut meramaikan pasar malam dengan 

membuka stan. 



 

Masih dalam rangka promosi, ia juga menyelenggarakan pertunjukan 

sandiwara keliling yang dipakai untuk menyelipkan promosi rokok hasil 

produksinya, bahkan yang paling hebat yang sampai sekarang belum pernah 

dilakukan oleh perusahaan rokok manapun ditanah air kita, yaitu menyewa 

pesawat terbang hanya untuk menyebarkan pamflet rokok hasil produksinya   

hingga produknya menyebar keseluruh pelosok Indonesia, sehingga ia 

mendapat sebutan sebagai cikal bakal berdirinya industri rokok di Indonesia 

(Budiman,1987: 129). 

Pada awal mulanya seluruh pengusaha rokok di Kudus berada ditangan 

orang pribumi, namun setelah pengusaha pribumi ini berhasil mencapai 

banyak kemajuan dalam waktu yang relatif singkat, para pengusaha Tionghoa 

beramai-ramai mengikuti jejak mereka. Diantara kedua pihak kemudian 

muncul persaingan hebat.  Kesempatan kerja yang diberikan industri rokok 

kretek kepada masyarakat juga sangat luas. Ratusan orang juga telah 

mendapatkan mata pencaharian mereka dari industri ini, baik sebagai tenaga 

kerja di pabrik, tenaga administrasi di kantor, sopir, satpam dan lain 

sebagainya. Sementara itu masih terdapat ratusan ribu orang lainnya yang 

telah mendapatkan nafkah dari berbagai macam kegiatan yang langsung 

maupun tidak langsung berhubungan dengan industri ini, mulai dari para 

petani tembakau dan petani cengkeh, para pemetik daun tembakau dan 

pemetik cengkeh, pekerja perusahaan percetakan, angkutan, dll.  



 

Perkembangan industri rokok akhir-akhir ini memamg banyak 

mengalami perubahan yang tidak hanya berdampak positif tetapi juga 

berdampak negatif, seperti yang diungkapkan oleh Amen Budiman berikut ini: 

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, industri rokok di tanah air 
kita menghadapi masalah serius dengan semakin meningkatnya jumlah 
produksi SKM, sebagai akibat adanya peralihan selera di kalangan 
masyarakat dari SKT (Sigaret Kretek Tangan) ke SKM (Sigaret Kretek 
Mesin). Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh PT.  
Djarum Kudus pada tahun 1986 menunjukkan SKM berfilter dinilai 
sebagian masyarakat mempunyai nilai gengsi lebih dan lebih higienis. 
(Budiman, 1987: 182). 

 
Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri keberadaan pabrik rokok 

telah memberikan kontribusi yang besar baik bagi pemerintah, maupun bagi 

masyarakat setempat dan sekitarnya. Begitu juga dengan nasib para pekerja 

pabrik rokok dari tahun ke tahun tentunya juga mengalami peningkatan. 

 Jika pada awal perkembangan industri rokok di Kudus upah yang 

diterima para pekerja termasuk paling rendah, yaitu sebesar 3,00 pada tahun 

1954 jika dibandingkan upah dalam industri lainnya (perbedaan upah 

minimum antara buruh rokok dengan pekerjaan lainnya dapat dilihat dalam 

tabel 1), tetapi sekarang perhatian pengusaha rokok terhadap kesejahteraan 

tenaga kerjanya semakin meningkat, yaitu dengan diberikannya  berbagai 

macam jaminan sosial. Diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan dan bermacam-

macam tunjangan seperti tunjangan hari raya (THR). 

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan 

diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja. Program 

ini menekankan pada perlindungan tenaga kerja yang mempunyai kedudukan 



 

yang lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan 

secara formal pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan 

perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.  

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan 

berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Untuk itu, kesejahteraan 

yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga 

bagi keluarganya dan disaat karyawan kehilangan sebagian atau seluruh 

penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain 

kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. 

Pada hakekatnya program sosial tenaga kerja ini memberikan 

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan untuk kehidupan 

karyawan dan keluarganya, sehingga karyawan dalam bekerja merasa nyaman 

dan bisa memotivasi  semangat kerja mereka. 

Untuk mewujudkan hubungan yang serasi, dan seimbang, maka 

diperlukan sikap mental dari para pelaku proses produksi sebagai teman 

seperjuangan yang saling mengerti kedudukan serta peranannya masing-

masing, memahami hak dan kewajibannya dalam keseluruhan proses 

produksi. Karena itu perlu didorong tumbuh dan berkembangya sikap mental 

para pekerja atau buruh sesuai dengan Tri Darma dan sikap mental pengusaha 

yang memanusiakan manusia. 

Adapun sikap mental pekerja / buruh yang sesuai dengan Tri Darma 

adalah sbb: 

1. Merasa ikut memiliki. 

2. Ikut memelihara dan mempertahankan. 



 

3. Terus menerus mawas diri. 

Sedangkan sikap mental pengusaha atau majikan memanusiakan 

manusia, antara lain: 

1. Dengan kesadaran bahwa pekerja/buruh adalah manusia yang mempunyai 

harkat, martabat, dan harga diri. 

2. Dengan kesadaran bahwa meningkatkan derajat, martabat, harga diri dan 

kesejahteraan pekerja atau buruh adalah merupakan kewajiban dan tugas 

kemanusiaan (Wartono,1992: 16). 

Penelitian ini lebih mengkhususkan pada perkembangan tenaga kerja 

PT. Djarum di Kabupaten Kudus, karena PT. Djarum Kudus merupakan salah 

satu pabrik rokok terbesar yang masih eksis sampai sekarang walaupun 

sebelumnya pernah mengalami kebakaran pada tahun 1963. Selain itu pekerja 

rokok yang sebagian besar wanita merupakan permasalahan yang menarik 

untuk diteliti, dimana sampai sekarang masih jarang penelitian yang 

mengungkapkan tentang itu.  

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam melalui suatu penelitian dengan maksud 

mendapatkan data konkrit serta gambaran menyeluruh mengenai tenaga kerja 

PT.  Djarum kudus. Selanjutnya akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang 

berjudul: “KONDISI KETENAGAKERJAAN PT. DJARUM DI 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 1951-1990”. 

 

 



 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi agar 

pembahasan masalah tidak terlalu panjang lebar, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini lebih mengkhususkan pada kondisi ketenagakerjaan PT.  

Djarum, dimana yang sebagian besar tenaga kerjanya adalah wanita itu 

sebetulnya menyimpan problem ketenagakerjaan bahkan problem 

kemanusiaan sehingga menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan tenaga 

kerja wanita pada dasarnya mempunyai kodrat, harkat dan martabat yang 

berbeda dengan tenaga kerja pria seperti datang bulan, hamil dan 

melahirkan.  

2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah disini berkaitan dengan pembatasan suatu daerah 

atau kawasan tempat berlangsungnya peristiwa sejarah yang sedang 

diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten Kudus karena Kudus 

sendiri merupakan pusat dari industri rokok yang masih terkenal sampai 

saat ini, bahkan terkenal dengan sebutan kota kretek dengan banyaknya 

industri rokok yang ada di kota Kudus. 

3. Ruang Lingkup Waktu 

Ruang Lingkup Waktu sangat berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa 

sejarah yang diteliti. Dalam studi ini penulis mengambil skope temporal 

mulai tahun 1951-1990. Tahun 1951 merupakan tahun berdirinya pabrik 



 

rokok Djarum yang pertama kali oleh Oei Wie Gwan sebelum mengalami 

kebakaran tahun 1963. Sedangkan tahun 1990 merupakan batas untuk 

melihat perkembangan tenaga kerja pabrik rokok Djarum Kudus.  Tahun 

1990 digunakan sebagai batas penelitian karena pada tahun tersebut telah 

dikeluarkan kebijakan baru tentang tata niaga cengkeh yang dikelola oleh 

BPPC. Dengan pembentukan BPPC ini tentunya berpengaruh terhadap 

harga cengkeh dan industri rokok karena BPPC bersifat monopolistik. 

BPPC tidak hanya memonopoli cengkeh, tetapi juga memonopoli 

pembelian bandrol, sehingga isu yang terangkat adalah isu pengadaan 

cengkeh dan kenaikan pita cukai rokok. 

 

C. Permasalahan  

Permasalahan yang akan dibahas atau dikaji oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah kondisi ketenagakerjaan PT. Djarum  di 

Kabupaten Kudus Tahun 1951-1990. 

Adapun  rumasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PT. Djarum Kudus? 

2. Bagaimanakah kondisi kenagakerjaan di PT.  Djarum Kudus? 

3. Sejauh mana pengaruh keberadaan organisasi serikat pekerja/serikat buruh 

terhadap perlindungan tenaga kerja di PT. Djarum Kudus? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 



 

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya PT. Djarum Kudus.  

2. Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di PT. Djarum kudus. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh keberadaan organisasi serikat 

pekerja/serikat buruh terhadap perlindungan tenaga kerja PT. Djarum 

Kudus. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak baik secara praktik maupun teoritik. Adapun manfaat tersebut 

adalah: 

1. Manfaat Praktik 

a. Bagi perusahaan rokok secara umum, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya, 

sehingga tercipta ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan 

sikap loyal karyawan terhadap perusahaan. 

b. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk 

memperhatikan perkembangan industri rokok  dari waktu ke waktu 

terutama dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan 

industri rokok serta kesejahteraan tenaga kerjanya. 

2. Manfaat Teoritik 

a. Sebagai bahan pembanding apabila terdapat penelitian yang sama. 

b. Bagi para pengamat sosial dapat dimanfaatkan untuk memperluas 

wawasan dalam upaya mencermati perkembangan sosial ekonomi 

tenaga kerja perusahaan rokok di daerah kudus pada umumnya. 



 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian untuk studi ini sepenuhnya difokuskan pada perkembangan 

tenaga  kerja di pabrik rokok Djarum. Tenaga kerja di pabrik rokok menurut 

penulis menarik untuk dikaji karena Kudus merupakan pusat dari industri 

rokok yang masih terkenal sampai sekarang sehingga mendapat sebutan 

sebagai kota kretek. 

Lahir dan berkembangnya rokok kretek di kota Kudus banyak 
dipengaruhi oleh jeratan struktur baik politik pemerintah maupun 
kultural dan perang aliran dalam masyarakat yang sebagian besar 
berkecamuk dari kelompok abangan, santri dan priyayi (Suharso, 
1990: 197)  
 
Perkembangan industri rokok di kudus yang dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, membuat pengusaha asing dalam hal ini orang-orang 

cina menjadi tertarik untuk mengembangkan usaha yang sama dan nantinya 

menimbulkan persaingan antara orang Pribumi dengan orang Cina. Salah satu 

pabrik milik orang Cina yang masih eksis sampai sekarang adalah PT. Djarum 

yang didirikan oleh Oei wie Gwan tahun 1951. Pabrik rokok Djarum seperti 

halnya pabrik rokok lainnya juga mengalami pasang surut, terutama pada 

tahun 1963 pabrik rokok ini mengalami kebakaran hingga akhirnya dibangun 

lagi oleh putranya dan berkembang sampai sekarang. 

Dalam penelitinan ini ada beberapa buku yang bisa dijadikan pedoman 

oleh penulis.  Yang pertama adalah buku Amen Budiman dan Onghokham 

yang berjudul Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan 

Bangsa dan Negara. Didalam buku ini ditulis tentang penemuan dan 

penyebaran tembakau serta kebiasaan merokok di Asia dan Eropa. Di 



 

Indonesia sendiri perkenalan masyarakat pribumi dengan tembakau dan 

merokok ada beberapa pendapat 

Menurut Rumphius, sebelum tahun 1946 M tembakau sudah dikenal 

oleh orang Jawa sebelum kedatangan orang Portugis hanya saja pada waktu 

itu tidak dipakai untuk merokok tetapi untuk kepentingan kesehatan. Pendapat 

kedua menyatakan baik tembakau maupun merokok diperkenalkan pertama 

kali oleh orang Portugis, sebaliknya pendapat yang ketiga justru menunjuk 

pada bangsa Belanda sebagai bangsa yang telah berjasa dalam memasukkan 

adat merokok ke pulau Jawa (Budiman, 1987: 81). 

Terlepas dari ketiga pendapat diatas, kebiasaan merokok di pulau Jawa 

sudah dikenal di keraton Mataram, yaitu pada waktu kerajaan berada dibawah 

pemerintahan Sultan Agung (1613-1643). Hal ini dapat dilihat dari kisah Roro 

Mendut dan Pranacitra yang menandakan bahwa pada waktu itu rokok sudah 

menjadi barang dagangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat umum. 

Buku ini juga membahas tentang penemuan rokok kretek dan 

perkembangan industri rokok kretek di Kudus pada jaman Hindia Belanda 

sampai jaman Jepang. Dalam penemuan rokok ini tidak bisa dilepaskan dari 

Haji Jamahri. Ia adalah penduduk Kudus yang menggunakan cengkeh dan 

tembakau sebagai obat untuk penyakit asma yang dideritanya. Dengan 

penemuannya ini  maka lahirlah industri rokok kretek di Kudus. Buku ini 

tentunya mempunyai kontribusi yang besar dalam penulisan ini karena 

menguraikan tentang lahir dan berkembangnya industri rokok di Kudus. 



 

Selain buku diatas, yang tidak kalah penting adalah buku dari Lance 

Castles yang berjudul Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: 

Industri Rokok Kudus. Berbeda dengan buku di atas, buku ini banyak 

menguraikan tentang kondisi sosial, politik dan ekonomi yang melatar 

belakangi lahirnya industri rokok Kudus. Dalam buku ini ada tiga kesimpulan 

penting yang diambil oleh penulis.  

Pertama, keberhasilan golongan pedagang masyarakat santri diakui 

telah menciptakan industri dengan berhasil melancarkan serentetan goncangan 

untuk mengubah kehidupan ekonomi dan politik. Kedua, gagalnya industri 

untuk dimekanisasi karena berhubungan dengan politik pemerintahan dan 

serikat buruh yang sengaja mencegahnya untuk mempertahankan mata 

pencaharian mereka. Dan yang ketiga yaitu pengusaha rokok Kudus hanya 

sedikit yang berhasil memajukan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang 

lebih kompleks dari firma keluarga. 

Selain membahas faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya industri 

rokok di Kudus, buku ini juga berisi tentang organisasi-organisasi pengusaha 

rokok dan organisasi buruh yang berkembang di Kudus, serta persaingan 

antara orang Pribumi dengan orang Cina yang nantinya menyebabkan 

kemunduran bagi pengusaha Pribumi. Keadaan ini ditandai dengan 

mundurnya pabrik milik Niti Semito dimana pada waktu itu pabrik rokok 

milik Cina justru mengalami perkembangan yang pesat. 

Selanjutnya untuk mengkaji tentang perkembangan tenaga kerja di 

pabrik rokok secara umum sebagai pijakan awal majalah GAPPRI (Gabungan 



 

Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia) merupakan sumber yang penting karena 

di dalamnya berisi berita-berita tentang perkembangan ekonomi dan industri 

dari tahun ke tahun terutama industri rokok. 

Majalah ini juga memuat kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan 

oleh GAPPRI dalam hubungannya dengan perkembangan industri rokok dan 

kesejahteraan buruhnya. Jadi melalui majalah ini kita dapat mengetahui naik 

turunnya perkembangan industri rokok serta tenaga kerjanya sesuai dengan 

keadaan yang terjadi pada waktu itu. 

Dari uraian diatas kiranya dapat dijadikan gambaran global tentang 

permasalahan yang akan dikaji, karena tinjauan pustaka merupakan kajian 

terhadap buku-buku, artikel-artikel yang berisi konsep dan teori serta pendapat 

yang mendukung pada penulisan ini, sehingga berguna sebagai arahan dan 

bimbingan dalam penulisan-penulisan ilmiah. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian historis, dengan 

metode penelitiannya yaitu metode penelitian historis. 

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk 

memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan 

kejadian atau keadaan masa lalu, dimana hasilnya dapat digunakan untuk 

meramalkan kejadian atau keadaan yang akan datang (Nawawi, 2001:78-79). 

 



 

1. Langkah-Langkah Metode Sejarah 

Dalam hal ini digunakan empat langkah kegiatan dalam penulisan 

sejarah yang meliputi: 

a. Heuristik 

  Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah dengan 

mengumpulkan sumber-sumber, seperti buku, majalah/literatur yang sesuai 

dengan topik penelitian, dokumen-dokumen, dan melakukan wawancara 

dengan saksi/orang-orang yang mengetahui tentang ketenaga kerjaan di 

PT. Djarum. Kegiatan untuk mengumpulkan sumber-sumber di atas 

dilakukan di perpustakaan-perpustakaan, seperti perpustakaan daerah 

Kudus, perpustakaan wilayah Jawa Tengah, perpustakaan pusat 

Universitas Negeri Semarang, perpustakaan Jurusan Sejarah, dan 

perpustakaan Museum Kretek. Selain di perpustakaan pengumpulan 

sumber juga dilakukan di beberapa instansi yaitu di Depnaker Kudus, 

PPRK (Persatuan Pengusaha Rokok Kudus), SPRTMM (Serikat Pekerja 

Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) dan PT. Djarum Kudus. 

Adapun teknik yang dipakai adalah: 

a. Teknik wawancara 

yaitu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden. Tujuannya adalah 

untuk mencari keteragan secara lisan dari seorang responden dengan 

bercakap-cakap dan berhadapan muka mengenai apa yang dirasakan, 

dipikirkan dan diakuinya (Koentjaraningrat, 1997: 129). Dalam proses 



 

ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam 

daftar pertanyaan dan situasi pada waktu wawancara berlangsung. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Staff HRD 

PT. Djarum Kudus, Sekretaris PC.SPRTMM Kudus, Staff Ketenaga 

kerjaan PPRK, dan Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kudus.  

Pelaksanaan dari wawancara ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang diajukan kepada 

resonden bersifat terbuka dan terarah. Teknik ini merupakan gabungan 

dari teknik wawancara terpimpin dan teknik wawancara tidak 

terpimpin (Kartono,1980:190). 

Alasan digunakannya teknik wawancara bebas terpimpin 

adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

responden untuk menanggapi masalah yang diajukan, sehingga peneliti 

dapat menghimpun data yang sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dapat 

mengarahkan dan memancing keterangan yang sesuai dengan 

keperluan. Teknik ini selain untuk mencari data tentang perkembangan 

tenaga kerja di pabrik rokok Djarum juga untuk melengkapi data yang 

tidak terdapat di literatur. 

Hasil wawancara juga dapat digunakan sebagai bahan 

pembanding sehingga diperoleh data yang dapat dipercaya 



 

kebenarannya. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

melakukan wawancara ini adalah sebagai berikut: 

1) Membuat interview quide, yaitu menyusun rambu-rambu 

pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. 

2) Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh yang akan 

diwawancarai. 

3) Pengaturan waktu dan tempat. 

4) Pelaksanaan wawancara, dilakukan setelah diadakan perjanjian 

dengan tokoh yang di maksud. 

5) Pengolahan hasil wawancara. 

b. Studi Literatur  

Studi literatur merupakan kegiatan menelaah sumber-sumber 

tertulis baik sumber primer maupun karya-karya ilmiah yang relavan 

dengan permasalahan yang akan dikaji. Maksud studi literatur ini 

adalah untuk mengungkap data tentang perkembangan tenaga kerja di 

PT. Djarum Kudus serta pengaruh organisasi serikat pekerja/serikat 

buruh terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja PT. Djarum Kudus 

dari sumber dokumen atau karya ilmiah disamping untuk 

mempertajam analisa dan sebagai bahan perbandingan data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. 

c. Observasi Langsung 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 



 

Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek 

yang diselidikinya (Nawawi,2001: 100). Dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi ke Museum Kretek terutama untuk melihat 

secara langsung peralatan yang digunakan dalam industri rokok pada 

awal berdirinya terutama peralatan yang sifatnya masih sederhana. 

Dengan melihat peralatan-peralatan yang ada, maka peneliti dapat  

memperoleh gambaran tentang proses produksi yang dilakukan pada 

waktu itu. 

Dalam langkah ini digunakan sumber primer dan sekunder. 

sumber primer lisan yang dipakai adalah sumber yang berasal dari 

kesaksian seseorang yang melihat langsung peristiwa yang 

diceritakannya atau lebih dikenal dengan saksi pandangan mata dan 

bisa juga berupa artefak, tulisan atau lisan yang ada dan hidup pada 

masa terjadinya peristiwa. Sedangkan sumber primer tertulis yang 

digunakan penulis adalah berupa dokumen-dokumen dari PT. Djarum 

Kudus, Majalah-majalah  tentang industri rokok (majalah GAPRI dan 

OPS. Rokok Kretek) dan data-data dari BPS Kudus. 

Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun 

yang bukan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada 

peristiwa yang dikisahkannya yang berupa hasil-hasil penelitian dan 

buku-buku yang relevan (Gottschalk,1975: 35). Sumber sekunder 

yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku tentang industri rokok 



 

karya dari orang yang bukan saksi dari peristiwa sejarah. Diantaranya 

adalah buku dari Amen Budiman dan Onghokham yang berjudul 

Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan 

Bangsa dan Negara. Buku ini mengupas tentang penemuan dan 

penyebaran tembakau serta kebiasaan merokok di Asia dan Eropa. 

Selain itu juga membahas tentang penemuan rokok kretek dan 

perkembangan industri rokok kretek di Kudus pada jaman Hindia 

Belanda sampai jaman Jepang. 

Selain itu penulis juga menggunakan buku dari Lance Castles 

yang berjudul Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: 

Industri Rokok Kudus. Buku ini lebih banyak menguraikan tentang 

kondisi sosial, politik dan ekonomi yang melatar belakangi lahirnya 

industri rokok di daerah Kudus. 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan kegiatan yang menyelidiki serta 

mengadakan pengujian atau penelaahan terhadap sumber-sumber sejarah 

yang telah diperoleh untuk menetukan nilai kebenarannya. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1) Kritik Ekstern, yaitu kritik yang menilai apakah sumber yang didapat 

merupakan sumber yang dikehendaki. Jika dilihat dari bentuknya 

apakah sumber itu asli atau turunan. Tujuan dilakukan kritik ini adalah 

untuk mengetahui otentik (asli) atau tidaknya sumber yang akan 

dipakai. 



 

Sebelum melakukan kritik ekstern, penulis terlebih dahulu mencari 

sumber primer dan sekunder baik yang berupa buku, majalah tentang 

industri rokok, Undang-Undang tentang ketenaga kerjaan dan tentang 

serikat buruh serta dokumen-dokumen dari beberapa tempat, yaitu dari 

perpustakaan, PT. Djarum Kudus dan instansi yang berkaitan dengan 

industri rokok dan tenaga kerja. Setelah mendapatkan data yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi, kemudian dilakukan proses 

penilaian, yaitu dengan menyeleksi sumber-sumber yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Jadi semua 

sumber yang telah diperoleh tidak dipakai semuanya. Hanya sumber 

yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang 

digunakan oleh penulis. 

2) Kritik Intern, yaitu menilai sumber agar isinya relevan dengan 

permasalahan yang ada dan dapat dipercaya kebenarannya. Cara yang 

dilakukan dalam melaksanakan kritik ini adalah: 

a) Penilaian intrinsik sumber 

Dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber yang telah 

diperoleh apakah mempunyai kecocokan dengan kajian penelitian 

atau tidak. Jika sesuai maka dapat digunakan sebagai sumber 

penulisan penelitian. Dalam kegiatan ini penulis membandingkan 

sumber buku yang sesuai dengan penelitian, yaitu buku dari Amen 

Budiman dan Onghokham serta buku dari Lance Castles. 



 

Selain itu penulis juga menyoroti pengarang dari sumber yang 

digunakan agar tidak terjebak pada pemakaian sumber yang asal-

asalan. Berdasarkan pengamatan penulis, pengarang dari kedua 

buku diatas adalah sejarawan yang sudah banyak menulis buku-

buku tentang sejarah sehingga tidak diragukan kebenarannya 

karena data-data/sumber yang digunakan banyak yang berasal dari 

arsip/dokumen dari beberapa Pabrik Rokok di Kudus, Kantor 

Statistik Kudus, majalah-majalah tentang industri rokok  yang 

terbit saat itu, buku-buku yang berkaitan dengan industri rokok, 

bahkan menggunakan arsip-arsip dari luar negeri yang kebanyakan 

berasal dari negeri Belanda, karena sumber tentang industri rokok 

justru banyak yang berasal dari Belanda. 

b) Membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber  

Proses ini dilakukan dengan cara menjelaskan kesaksian dari 

berbagai sumber yang ada kemudian diambil yang mirip, yang 

sesuai dengan kajian penulis sehingga diperoleh sumber yang 

relevan. 

Jadi dalam proses ini penulis tidak hanya mengambil data dari satu 

sumber saja, dalam hal ini adalah PT. Djarum Kudus tetapi juga 

dari beberapa sumber seperti museum kretek, PPRK, Depnaker 

Kudus, dan SPRTMM. Dari berbagai sumber yang telah diperoleh 

kemudian diambil yang mirip dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya terjadi.  



 

c. Interpretasi 

Merupakan langkah untuk menetapkan makna yang saling 

berhubungan dari fakta-fakta yang telah diperoleh, kemudian 

menyimpulkannya. Dengan kata lain disebut juga sebagai tindakan 

menyusun dan merangkai antar fakta (kejadian) yang satu dengan fakta 

yang lain. 

Dalam proses ini tidak semua fakta yang peneliti dapatkan  

dimasukkan tetapi dipilih yang relavan dengan gambaran cerita yang akan 

disusun. Proses ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh organisasi 

serikat pekerja/serikat buruh terhadap perlindungan tenaga kerja di PT 

Djarum Kudus. Setelah penulis mengetahui tentang perlindungan tenaga 

kerja di PT. Djarum dan sejarah serta kondisi organisasi serikat pekerja 

kemudian penulis menginterpretasikan sejauh mana pengaruh organisasi 

serikat pekerja/serikat buruh terhadap perlindungan tenaga kerja di PT. 

Djarum Kudus, karena diantara keduanya pada dasarnya berkaitan/terdapat 

hubungan yang saling mempengaruhi.  

d. Historiografi 

Historiografi adalah proses penyajian dalam bentuk penulisan 

sejarah yang di susun secara kronologis. Langkah ini merupakan langkah 

yang terakhir dalan suatu kegiatan penelitian. Dalam proses ini perlu 

diperhatikan susunan karangan yang logis dan kronologis. 

Peneliti berusaha menyusun cerita sejarah menurut peristiwa 

secara kronologis berdasarkan tema-tema tertentu menurut prinsip 



 

kebenaran dan interpretasi agar dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa 

yang terpisah menjadi satu rangkaian peristiwa yang masuk 

akal/mendekati kebenaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

penulisan ilmiah dan menggunakan bahasa Indonesia  yang baku. Hasil 

penelitian ini akan dibuat dalam bentuk skripsi. 

 

H. Sistematika Skripsi 

BAB I  :  Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup 

penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi 

BAB II :  Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya PT. Djarum  

Kudus. 

BAB III:  Bab ini menjelaskan tentang kondisi ketenagakerjaan di PT. 

Djarum Kudus. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang pengaruh keberadaan organisasi 

serikat pekerja terhadap perlindungan tenaga kerja di PT. Djarum 

Kudus. 

BAB V  :  Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. 



 

BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA PT. DJARUM KUDUS 1951-1963 

 

A. Sejarah Berdirinya PT. Djarum Kudus 1951-1963 

PT. Djarum Kudus didirikan pertama kali oleh Bp. Oei Wie Gwan 

pada tahun 1951. Sebelum mendirikan PT. Djarum, Bp. Oei Wie Gwan mula-

mula dikenal sebagai seorang pengusaha  petasan di Rembang. Hasil usahanya 

yang dipasarkan dengan merk “Leo” pada saat itu sangat terkenal di seluruh 

Jawa. Karena di belakang hari muncul larangan membunyikan petasan, Bp. 

Oei Wie Gwan akhirnya menutup pabriknya, kemudian mendirikan sebuah 

perusahaan rokok di Kudus dengan merk Djarum (Budiman,1987: 199-200). 

Perusahaan ini didirikan oleh Oei Wie Gwan dari sebuah pabrik rokok 

kecil yang dibelinya dari Bp. Moch. Sirod yang dulunya bernama NV. Murup 

pada tahun 1951 yang berbentuk badan hukum sebagai perusahaan 

perseorangan. Beliau memperoleh surat ijin usaha dari Menteri Keuangan 

untuk kategori pabrik tembakau atas dasar ordonansi cukai tembakau 

tertanggal 21 April 1951 (Isro’iyati,2004: 42). 

Pengunaan nama Djarum sendiri diberikan oleh Alm. Oei Wie Gwan 

yang disesuaikan dengan logo rokok dari perusahaan lokal NV. Murup milik 

Bp. Moch. Sirod yang telah dibelinya. Pada tahun 1963 perusahaan ini sempat 

mengalami kebakaran. Pada saat yang bersamaan Bp. Oei Wie  Gwan sedang 

sakit sehingga tidak diberitahu tentang peristiwa kebakaran tersebut hingga 

akhirnya meninggal dunia (Budiman,1987: 200). Dengan wafatnya Bp. Oei 
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Wie Gwan, kedudukan pemilik secara otomatis digantikan dan diteruskan oleh 

kedua putranya, yaitu Bp. Bambang Hartono dan Bp. Budi Hartono. 

Produk awal rokok Djarum pada waktu itu baru terdiri dari tiga jenis 

rokok, yaitu Djarum, Kotak Ajaib dan Kembang Tanjung yang semuanya 

masih berupa rokok kretek tangan. Seiring dengan berjalannya waktu dari 

tahun ke tahun usaha yang diterjuni oleh Bp. Oei Wie Gwan mengalami 

perkembangan yang nyata dengan melakukan perluasan usaha dan menambah 

lokasi produksi baru yang masih berada disekitar Kudus (Isro’iyati, 2004: 42). 

Dalam menentukan letak/lokasi perusahaan, setiap pengusaha selalu 

memilih tempat yang strategis dimana perusahaan itu didirikan serta 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberikan keuntungan besar. 

Perusahaan juga menerapkan prinsip ekonomi sebagai landasan pemilihan 

lokasi, yaitu usaha untuk mencapai hasil keuntungan yang sebesar-besarnya 

tetapi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 

Pertimbangan didirikannya perusahaan di daerah Kudus karena PT. 

Djarum pada mulanya adalah perusahaan rokok NV. Murup yang dibeli oleh 

Oei Wie Gwan yang memang sudah berdiri di daerah Kudus. Selain itu Kota 

Kudus pada saat itu merupakan pusat industri rokok kretek sehingga terkenal 

dengan sebutan Kota Kretek. Dengan banyaknya industri rokok kretek 

tentunya akan memudahkan perusahaan dalam mencari tenaga kerja, karena 

mayarakatnya sudah tidak asing lagi dengan industri rokok. Letak kota Kudus 

yang berada di jalur pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti 

Jakarta, Semarang dan Surabaya akan lebih memudahkan proses 



 

pendistribusian rokok hasil produksinya (wawancara: Anggoro, tanggal 27 

Januari 2005). 

Sebelum mengalami kebakaran, Djarum masih berbentuk perusahaan 

perorangan dengan jumlah tenaga kerja pertama kali adalah 70 orang dimana 

para pekerja tersebut masih berasal dari daerah Kudus. Sistem perekrutan 

tenaga kerjanyapun masih bersifat tertutup, yaitu terbatas di lingkungan lokal. 

Biasanya para pekerja tersebut memberitahu kepada saudara/tetangga 

terdekatnya jika ada lowongan pekerjaan di tempat mereka bekerja 

(wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005).  

Seperti di pabrik rokok lainnya, komposisi tenaga kerja PT. Djarum 

berdasarkan jenis kelamin kebanyakan adalah wanita, karena wanita lebih 

teliti dan sabar dalam menggulung rokok. Tenaga kerja pria biasanya hanya 

bekerja memotong tembakau dan cengkeh. Pada masa ini (1951-1963) tenaga 

kerjanya banyak yang belum berpendidikan karena dalam prosesing 

pembuatan rokok yang diperlukan hanyalah ketrampilan khusus, bukan 

berdasarkan tingkat pendidikan. Apalagi pada saat itu kondisi masyarakatnya 

masih banyak yang belum mengenyam pendidikan. 

Jenis rokok yang diproduksi pada masa ini masih berupa rokok yang 

dilinting  yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Djarum, Kotak Ajaib, dan Kembang 

Tanjung yang semuanya masih berupa sigaret kretek tangan. Karena 

produksinya yang masih berupa sigaret kretek tangan, maka peralatan yang 

digunakan juga masih bersifat sederhana, yaitu berupa alat untuk melinting 

tembakau yang disebut gilingan rokok, alat pemotong tembakau dan cengkeh 



 

serta  alat manual lainnya yang digunakan untuk mengangkut tembakau dan 

bahan rokok yang lain (wawancara: Amir, tanggal 7 Pebruari 2005). 

Ada dua macam alat giling / linting rokok yang digunakan pada saat itu, yaitu: 

1. Alat giling yang modelnya tinggi, berkaki dua sedikit miring (Hellend) 

dan handlenya panjang. Alat ini digunakan diatas lantai dan pekerjanya 

duduk di atas tikar. Tembakau biasanya ditempatkan di bakul-bakul 

disamping mereka. Rokok yang sudah selesai dilinting kemudian 

diletakkan di atas tetampa. Alat jenis ini digunakan sampai tahun 1960-an. 

2. Alat giling rokok yang bentuknya pendek tanpa kaki. Alat ini digunakan 

diatas meja sedangkan pekerjanya duduk di bangku. Alat ini masih 

digunakan sampai sekarang terutama untuk SKT (Sigaret Kretek Tangan). 

Setelah rokok digiling/dilinting kemudian digunting ujung-ujungnya oleh 

tukang mbatil, dihitung dan ditempatkan dalam tong untuk diserahkan 

kepada mandor (GAPRI,1961: 14). (Gambar alat linting rokok dapat 

dilihat dalam Lampiran II gambar 17). 

Adapun daerah pemasarannya pada waktu itu masih bersifat terbatas / 

lokal tanpa ada yang diekspor yang mencakup wilayah Jawa Barat dan Jawa 

Tengah karena pemasaran ke Jawa Timur dan luar Pulau Jawa baru dimulai 

pada tahun 1969. 

Upah yang diberikan kepada tenaga kerja industri rokok pada masa ini 

(1951-1963) lebih rendah jika dibandingkan industri lainnya, namun seiring 

dengan perkembangan industri rokok upah buruh rokok juga mengalami 

peningkatan. Mengenai perbedaan upah minimum buruh rokok dengan buruh 

untuk pekerjaan lainnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 



 

Tabel 1: Upah Minimum Dalam Berbagai Pekerjaan, 1954-1961 (per hari) 

Tipe Pekerjaan 1954 1956 1958 1961 
Pelabuhan, Tanjung Priok 
(tetap) 
Perkebunan Gula 
(keluarga dengan dua anak) 
Perkebunan Gula 
(belum kawin) 
Buruh Kretek 
(wanita) 

8,19 
 

8,25 
 

5,20 
 

3,00 
 

10,18 
 

7,98 
 

5,60 
 

4,00 
 

12,74 
 

10,70 
 

7,15 
 

4,50 
 

21,00 
 

17,44 
 

10,86 
 

7,50 

Sumber:  Statistical Pocketbook Of Indonesia,1963: 280-281 (dalam 
Castles,1982: 173). 

 
Dari tabel diatas dapat kita ketahui besarnya perbedaan upah antara 

buruh rokok dengan buruh lainnya. Peningkatan upah buruh rokok juga tidak 

sebesar peningkatan upah untuk pekerjaan lainnya. Peningkatan upah terbesar 

adalah untuk buruh pelabuhan. Rendahnya upah buruh rokok pada saat itu 

menunjukkan kurangnya perhatian terhadap buruh rokok. Sedangkan upah 

dalam industri rokok secara rinci pada tahun 1951-1964 akan diuraikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2: Tarif Upah Dalam Industri Rokok 1951-1964 (rupiah) 

Tanggal 
Kontrak 

Upah 
Bulanan 

Upah 
Harian 

Tarif Untuk 
Menggulung 
1000 Rokok 

(kertas) 

Tarif Untuk 
Menggulung 
1000 Rokok 

(klobot) 
1951 
Juni 1952 
Pebruari 1954 
Desember 1954 
Agustus 1956 
Mei 1958 
Mei 1959 
Agustus 1959 
Agustus 1960 
Nopember 1960 
Juli 1951 
Agustus 1962 

? 
100-125 
100-125 
115-140 
130-155 

? 
? 
? 
? 
? 

300-375 
? 

3,50 
3,00 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
4,50 

? 
5,00 
6,50 
9,50 
17,50 

2,75 
2,75 
3,00 
3,25 
3,25 
3,35 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
7,50 
18,00 

4,50 
3,00-4.00 

? 
? 

3,65 
4,00 
4,50 
6,00 
7,50 
9,00 
12,50 
36,00 



 

Maret 1963 
Juli 1963 
Oktober 1963 
Mei 1964 

? 
? 
? 
? 

35,00 
? 

70,00 
125,00 

25,00 
33,00 
52,00 
70,00 

? 
? 
? 
? 

 Sumber :  Kontrak dan Informasi lainnya yang diterima dari OPS. Rokok 
Kretek Jakarta dan Serikat Buruh Rokok Indonesia, Semarang 
(dalam Castles,1982: 175). 

 
Pada masa ini (1951-1963) upah antara buruh pria dan wanita untuk 

jenis pekerjaan yang sama nilainya masih terdapat perbedaan, karena belum 

adanya UU yang mengatur tentang sistem pengupahan untuk industri rokok. 

Perbedaan upah minimum dalam industri rokok antara tenaga kerja wanita dan 

pria dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel  3: Upah Minimum Dalam Industri Rokok, 1954-1963 

Tahun Upah Harian 
Dalam Rupiah 

(Wanita) 

Upah Harian 
Dalam Rupiah

(Pria) 

Kira-kira Harga 
Eceran Beras 

Murah 
(Semarang)    

(Rp per liter) 

Nilai Upah 
Minimum 

Wanita 
Dengan Beras 

(liter) 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

 

3,00 
3,50 
4,00 
4,00 
4,50 
4,50 
6,00 
7,50 
12,50 
39.50 

3,50 
4,00 
5,00 
5,00 
5,50 
5,50 
6,00 
7,50 
12,50 
39,50 

1,67 
2,22 
2,76 
3,08 
4,53 
4,65 
5,70 
9,50 
28,60 
38,40 

1,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,0 
1,0 
1,1 
0,8 
0,4 
1,0 

 Sumber  : Statistical Pocketbook of Indonesia (dalam Castles,1982: 175). 

Walaupun secara nyata upah tenaga kerja dalam industri rokok 

mengalami peningkatan, tetapi nilai tukarnya justru mengalami penurunan, 

karena peningkatan upah tidak seimbang dengan kenaikan harga beras yang  

berlaku pada saat itu sehingga kesejahteraan tenaga kerja dalam industri rokok 

justru mengalami penurunan. 



 

BAB III 

KONDISI KETENAGAKERJAAN PT. DJARUM KUDUS 

TAHUN 1963-1990 

 

A. Kondisi PT. Djarum Kudus Tahun 1963-1990 

PT. Djarum mengalami perkembangan yang nyata sejak perusahaan 

dipegang oleh putra Bp. Oei Wie Gwan, yaitu Bp. Bambang Hartono dan Bp. 

Budi Hartono. Di bawah pimpinan dua bersaudara tersebut, mulai terjadi 

perkembangan usaha yaitu mulai tahun 1983 dengan meningkatnya peran 

pemasaran dan perluasan usaha dengan menambah produksi baru yang masih 

berada di sekitar Kudus. 

Mengawali sukses dengan Sigaret Kretek Tangan (SKT), PT. Djarum 

kemudian sukses merambah era Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kesuksesan  ini 

tidak membuat langkah pengembangan berhenti. Peningkatan produksi, 

kinerja perusahaan dan inovasi produk terus dilakukan untuk manjadi yang 

terbaik dalam industri rokok (wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

Berpusat di Kota Kudus Jawa Tengah dengan kantor pusatnya yang 

terletak di Jl. Ahmad Yani No.28 Kudus (Letak kantor Djarum Pusat dapat 

dilihat di Lampiran I, sedangkan gedung Djarum Pusat dapat dilihat di 

Lampiran II gambar 6), dan mempunyai 66 barak/pabrik yang tersebar di 

seluruh kota Kudus, pabrik rokok Djarum merupakan kombinasi dari pabrik 

padat karya yang melibatkan ribuan tenaga kerja serta padat modal 

(otomatisasi) yang dioperasikan oleh tenaga professional. Perusahaan ini juga 

dilengkapi dengan workshop teknik dan pengolahan limbah yang telah 



 

memenuhi standar internasional. Monitoring pabrik yang telah terkomputensi 

sejak 1985 dan menghasilkan pola pengawasan terpadu di semua sektor 

industri merupakan modal utama untuk menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas. 

Pada tahun 1983, PT. Djarum semula merupakan perusahaan yang 

berbentuk perusahaan perseorangan diubah menjadi perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) hingga bertahan sampai sekarang. Dengan 

berkembangnya usaha ini, diharapkan PT. Djarum dapat memberikan 

lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan yang ada.  

PT. Djarum berdiri bukanlah semata-mata memproduksi rokok dan 

mencari keuntungan sebanyak mungkin, melainkan juga mempunyai tanggung 

jawab sosial sesuai dengan nilai inti yang ditanamkan di PT. Djarum. Nilai-

nilai inti tersebut ada 5, yaitu: 

a. Fokus pada pelanggan, yaitu mendengarkan pelanggan dan memenuhi 

kebutuhan mereka dengan cara terbaik yang dapat dilakukan. 

b. Profesionalisme, merupakan suatu sikap dan bukan hanya suatu perangkap 

kemampuan. Seorang professional adalah orang yang bekerja dengan 

sikap yang baik dan melakukannya dengan cara yang terbaik, juga 

memiliki perhatian yang serius. 

c. Organisasi yang terus belajar (learning organization),yaitu organisasi yang 

belajar dari karyawan internal, pelanggan eksternal, dan lingkungan 

sekitarnya secara terus menerus. 

d. Satu keluarga (one family), karena PT. Djarum merupakan suatu 

himpunan orang yang mempunyai pertalian khas dan mau hidup bersama 

dengan tata cara yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. 



 

e. Tanggung jawab sosial (responsibility) yang artinya peduli dan peka 

terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam kehidupan bisnis 

(PT. Djarum Kudus). 

Djarum adalah organisasi professional yang ingin berprestasi tinggi. 

Bagi PT. Djarum sendiri, menjadi organisasi kelas dunia adalah hal yang tidak 

bisa ditawar lagi. Syarat utama agar dapat berprestasi tinggi dengan kinerja 

kelas dunia adalah apabila setiap SDM PT. Djarum memiliki nilai-nilai dan 

tujuan yang sama. Untuk itu PT. Djarum menetapkan misi:  

“Kami hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok perokok”. Sedangkan Visi 

masa depannya adalah:  

“Menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri 

rokok Indonesia”, yang artinya: 

a. Kepemimpinan dalam pasar dengan cara menghasilkan produk-produk 

yang berkualitas tinggi secara konsisten dan inovatif untuk memuaskan 

konsumen. 

b. Penciptaan citra positif yang kuat untuk perusahaan dan produk-produk 

yang dihasilkan. 

c. Manajemen profesional yang berdedikasi serta SDM yang kompeten (PT. 

Djarum Kudus). 

Industri rokok sebagai salah satu kelompok besar yang tercakup dalam 

sub sektor industri  makanan, minuman dan tembakau, dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) jenis menurut jenis rokok yang diproduksi, yaitu: 

 

 



 

a. Industri rokok kretek tangan 

Yaitu industri dimana perusahaan yang tercakup didalamnya hanya 

memproduksi  rokok  kretek,  dimana  sebagian  besar proses  produksinya 

dilakukan dengan menggunakan tangan manusia. Dalam industri semacam 

ini, penggunaan mesin dapat dikatakan tidak ada, kecuali untuk kegiatan-

kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan prosesing rokok. 

b. Industri rokok kretek mesin 

Yaitu industri dimana perusahaan yang tercakup di dalamnya 

hanya memproduksi rokok kretek, yang sebagian besar proses produksinya 

dilakukan dengan menggunakan mesin, baik mesin berteknologi sedang 

maupun yang berteknologi tinggi.  

c. Industri rokok putih 

Yaitu industri dimana perusahaan yang tercakup didalamnya hanya 

memproduksi rokok putih, yang sebagian proses produksinya dilakukan 

dengan menggunakan mesin, baik yang berteknologi sedang maupun yang 

berteknologi tinggi (Depnaker dan Transmigrasi, 2003: 43-44). 

 
1. Proses Produksi 

a. Proses produksi rokok sigaret kretek 

Sesuai dengan jenis rokok yang dihasilkan, maka proses 

pembuatan rokok juga berbeda antara rokok kretek dengan rokok putih. 

Akan tetapi, perbedaan tersebut sebenarnya hanyalah pada alat produksi, 

dimana industri rokok kretek lebih banyak menggunakan tenaga manusia, 

sementara pada rokok putih lebih banyak menggunakan mesin. Perbedaan 



 

kedua adalah pada bahan baku dan bahan penolong yang digunakan, yang 

tidak begitu relevan dengan proses pembuatan rokok. Secara umum proses 

pembuatan rokok di PT. Djarum Kudus pada dasarnya juga hampir sama 

dengan industri rokok lainnya di kota Kudus, yaitu melalui tahap-tahap 

sbb:  

Tahap I   : Perencanaan dan pembuatan bahan baku. 

  Pada tahap ini dilakukan proses pengeringan tembakau dan 

perendaman cengkeh. Tembakau yang sudah dipilih 

dikeringkan agar mudah diiris/dipotong sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. Untuk rokok kretek tangan proses ini 

dilakukan dengan mesin pemotong sederhana, sedangkan pada 

industri rokok kretek mesin sudah menggunakan mesin 

pemotong yang lebih canggih. Pada saat yang bersamaan juga 

juga dilakukan perendaman cengkeh selama 4 jam agar 

cengkeh lembek dan tidak pecah saat dipotong. Cengkeh yang 

sudah direndam dikeringkan selama 1 malam, kemudian 

dipotong dengan mesin pemotong sederhana. Setelah dipotong 

kemudian dijemur lagi agar cengkeh cukup kering. Cengkeh 

yang sudah kering dan tembakau yang sudah diiris-iris 

keduanya dicampur menjadi satu. Proses ini dilakukan dengan 

tangan / dengan mesin. Setelah dicampur kemudian dilakukan 

pensausan dengan menggunakan alat penyemprot sederhana. 



 

Proses ini dilakukan dengan tangan/mesin. Proses ini akan 

menghasilkan tembakau sawut. 

Tahap II  : Pembuatan rokok batangan 

 Tahap selanjutnya adalah penggulungan (melinting) tembakau 

dan cengkeh yang sudah diberi saus dengan kertas penggulung. 

Untuk jenis rokok kretek tangan penggulungannya dilakukan 

dengan alat penggulung sederhana dari kayu, sedangkan untuk 

rokok mesin dan rokok putih proses ini dilakukan dengan 

menggunakan mesin yang relatif lebih canggih. Rokok yang 

sudah digulung dipotong ujungnya menurut ukuran yang sudah 

ditentukan. 

Tahap III: Pemilihan rokok / sortir 

 Rokok yang sudah jadibiasanya dipilih lagi, apakah sudah 

memenuhi standart yanga sudah ditentukan perusahaan atau 

belum. Jika ternyata belum memenuhi standart, rokok tersebut 

dikembalikan lagi pada tahap II, diulangi lagi agar sesuai 

dengan srandart yang diharapkan. Setelah digulung (dilinting) 

rokok kemudian dijemur untuk mengeringkan lem yang 

terdapat pada gulungan rokok sekaligus untuk membersihkan 

rokok dari kutu. 

Tahap IV: Pembungkusan (ngepak) 

 Rokok yang sudah diseleksi dan memenuhi standart kemudian 

dibungkkus dengan kertas celopant untuk dipak/dibungkus 



 

sesuai dengan isi yang ditentukan. Pada bungkus rokok yang 

sudah dilem dengan rapi kemudian dibubuhi pita cukai. Pada 

pembuatan rokok kretek mesin proses ini juga sudah dibantu 

dengan mesin tertentu. 

Tahap V  : Pengepresan dan pengebosan 

 Setelah rokok dibungkus dengan celopant kemudian dipak lalu 

dipres yang terdiri dari 10/20 bungkus rokok. Selanjutnya 

adalah pembungkusan rokok dalam tempat yang lebih besar 

lagi (ngebos) yang dapat memuat puluhan pres rokok. Untuk 

rokok kretek mesin proses ini juga sudah dibantu dengan 

mesin. 

Tahap V :  Penyimpanan di gudang 

 Rokok yang sudah selesai lalu dikirimkan ke gudang-gudang 

rokok untuk dijual ke agen-agen untuk di pasarkan kepada 

konsumen (Depnaker dan Transmigrasi, 2003:44-46). 

b. Proses produksi rokok sigaret filter 

Dalam proses produksi, rokok sigaret filter lebih banyak 

menggunakan mesin dari pada tenaga manusia. Produksi rokok sigaret 

filter juga melalui beberapa tahapan, yaitu; 

Tahap I : Bahan baku (tembakau, cengkeh, saus) yang sudah dicampur    

yang prosesnya sama dengan tahap I dalam proses produksi 

rokok sigaret kretek, dimasukkan ke dalam mesin pembuat 



 

rokok sigaret, kemudian diproses ke dalam mesin yang akan 

memproses rokok sigaret menjadi rokok filter. 

Tahap II  : Pembungkusan 

 Setelah menjadi rokok filter kemudian dibawa ke mesin 

pengepakan, selanjutnya dimasukkan kedalam mesin pemasang 

bandroll pita cukai, setelah selesai masuk mesin pembungkus. 

Untuk memasukkan ke dalam box digunakan tenaga manusia. 

Untuk selanjutnya rokok filter disimpan didalam boss 

(Depnaker dan Transmigrasi, 2003: 46-47). 

Disamping bahan baku utama, PT. Djarum juga memerlukan bahan 

penolong lainnya seperti: Kertas pembungkus, kertas sigaret, kertas paper, 

saus, alkohol, filter batangan, alumuniun foil, bandroll, dll (Untuk proses 

produksi, lihat Lampiran II). 

Tabel 4: Jenis Produk PT. Djarum Kudus 

No Jenis Produk Nama Produk 
1. SKM (Sigaret Kretek Mesin) 

Domestik 
Djarum Super 
L.A. Lights 
L.A. Lights Menthol 
Djarum Black 
Filtra  
Crystal 
Mustang 
Ultra 
Mr. Brown 
Super Sprint 

2.  SKM (Sigaret Kretek Mesin) 
Eksport 

Djarum Super 
Djarum King Size 
Senior 
Djarum Splash 
Djarum Bali Hai 
Djarum Special 
Djarum Special Lights 



 

Djarum Special Menthol 
3. SPM (Sigaret Putih Mesin) 

Eksport 
Premiun Internasional 
Premium One Full Flavour 
Premium One Menthol 
Premium One Lights 

4. SKT (Sigaret Kretek Tangan) 
Domestik 

Djarum Coklat 
Djarum Coklat Istimewa 
Djarum 76 
Djarum Classic 
Djarum Kuning Tua 
Djarum Safari 
Djarum Merdeka 
Pusaka 
Langgeng 

5. Cerutu Djarum Cigarillos 
Gold Seal 
Dos Hermanos-Royal Collection 
Dos Roberto-Royal Collection 
Dos Roberto-Premium Collection 

Sumber: PT. Djarum Kudus (Gambar produk PT. Djarum Kudus dapat 
dilihat dalam Lampiran III). 

 
2. Proses Distribusi 

Sistem pendistribusian rokok di PT. Djarum Kudus secara umum 

terbagi atas 2 (dua), yaitu untuk dalam negeri dan luar negeri. Untuk 

pemasaran dalam negeri, PT. Djarum Kudus juga memiliki perusahaan 

distribusi rokok, yaitu: 

a. PT. Djarum Nekajasa 

Perusahaan jasa pengangkutan yang menangani pengiriman 

rokok dari Kudus  ke seluruh perwakilan-perwakilan di Indonesia. 

b. PT. Adi Niaga Sentra Perada (Jakarta) 

Menangani pendistribusian rokok di daerah Jakarta, sebagian 

Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan Barat, dan sekitarnya. 

 



 

c. PT. Loka Niaga Adi Permata (Cirebon, Bandung, Semarang) 

Menangani pendistribusian rokok didaerah sebagian Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya. 

d. PT. Anindita Multi niaga Indonesia (Surabaya) 

Menangani pendistribusian rokok di daerah Jawa Timur, Bali, 

Kalimantan, dan Indonesia Timur. 

Pasar industri rokok tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi 

juga telah meluas ke berbagai negeri di mancanegara. Untuk eksport PT. 

Djarum ditangani oleh bagian internasional sales di Jakarta. Hasil produksi 

PT. Djarum telah di eksport ke berbagai benua, terutama ke negara-negara: 

Amerika, Kanada, Belanda, Saudi Arabia, Thailand, Malaysia, Singapura, 

Jepang, Philipina, Brunai. 

Para konsumennya tidak hanya terdiri dari bangsa kita yang sedang 

bermukim disana, tetapi juga bangsa-bangsa dari negara-negara yang 

bersangkutan. Pada tahun 1971 perusahaan sudah melakukan eksport ke 

Amerika Serikat  dan Kanada. Realisasi Ekspor rokok PT. Djarum pada 

tahun !990 ke beberapa negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel  5: Realisasi Ekspor Rokok Kretek PT. Djarum 

Tahun 1990 Tujuan 
Batang US.$. 

U.S.A. 
SINGAPORE 
MALAYSIA  
JEPANG 
SABAH 
BRUNEI 
AUSTRALIA 
SERAWAK 
NEDERLAND 
PHILIPINA 

13.324.800 
  1.868.800 
33.384.000 
  1.152.000 
   2.592.000 
   4.512.000 
       456.000 
  36.544.000 
 204.800.000 
   11.852.000 

322.764.00 
  20.520.00 
422.890.00 
  25.200.00 
  38.000.00 
  64.800.00 
  11.400.00 
413.900.00 
    4.480.00 
 147.780.00 

JUMLAH 105.890.400 1.471.814.00 
Sumber : Suharso,1990: 207 



 

Alur distribusi yang dipakai oleh PT. Djarum Kudus dalam proses 

pendistribusian rokok adalah sebagai berikut: 

Produksi 
 

RSO (Bagian Distribusi) 
 

Agen 
 

Sub Agen 
 

Pedagang 
   

Pengecer 
 

Konsumen 
 

Gambar 1: Alur Pendistribusian Rokok 

 

B. Kondisi Ketenagakerjaan PT. Djarum Kudus Tahun 1963-1990 

Dalam sejarah industri rokok menunjukkan eratnya hubungan antara 

industri dengan manusia. Pada awalnya sebelum James Bonsack menemukan 

mesin prosesing rokok, manusia sendiri yang membuat rokok untuk dirinya 

sendiri (rolling your own method atau linting dewe yang disingkat tingwe). 

Disini tampak jelas bahwa hubungan antara rokok dengan manusia, baik 

sebagai produsen maupun konsumen sangatlah erat. Ketika jaman 

berkembang, mesin-mesin teknologi prosesing rokok ditemukan dan 

dipatenkan, hubungan tersebut tidak luntur, setidaknya untuk sebagian proses 

tertentu. 



 

Penggunaan tenaga kerja dalam industri rokok di Indonesia tidak jauh 

berbeda. Bahkan kemungkinan besar adalah salah satu negara dimana industri 

rokoknya masih di dominasi oleh industri rokok buatan tangan, yakni rokok 

kretek tangan. Beberapa negara produsen rokok ternama seperti Cina, 

Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Turki, Jepang dan Singapura sudah 

menggunakan  mesin-mesin high speed technology, karena rokok yang 

merupakan produksi adalah rokok putih yang umumnya menggunakan filter 

sebagai peredam nicotine  (Depnaker dan Transmigrasi, 2003 : 47).  

Tenaga kerja menurut Undang-Undang N0. 25 Tahun 1997 adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk mencukupi 

kebutuhan masyarakat. 

1. Sistem Perekrutan Tenaga Kerja.  

Industri rokok adalah sebuah industri yang sangat fenomenal dan 

mempunyai hubungan emosional dengan lingkungan lokal. Ini terlihat dari 

sumber rekrut tenaga kerja yang lebih berorientasi pada sumber-sumber 

dan stock lokal (Depnaker dan Transmigrasi,2003: 49). Adapun cara-cara 

yang digunakan PT. Djarum untuk memperoleh tenaga kerja yang di 

butuhkan dibagi menjadi 2, yaitu:  

a. Rekrutmen Terbuka 

Cara yang digunakan oleh perusahaan dalam bentuk ini, al: 

1) Memasang iklan di mass media baik lokal maupun nasional. 

2) Menyebarluaskan rencana melalui internet. 



 

3) Menjaring secara langsung tenaga kerja ke perguruan tinggi. 

Cara ini biasanya dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja yang akan 

mengisi jabatan-jabatan kerah putih di perusahaan atau jabatan teknis 

yang berkaitan dengan mesin/laboratorium. 

b. Rekrutmen tertutup 

Untuk jabatan-jabatan produksi yang pada umumnya dilakukan secara 

terbatas, yaitu hanya di lingkungan lokal. Untuk itu perusahaan 

biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyampaikan rencana kepada karyawan agar mereka mencari 

tenaga kerja yang dibutuhkan. 

2) Menghubungi tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

Persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam perekrutan 

tenaga kerja, antara lain: 

1) Usia (minimal 18 tahun). 

2) Latar belakang pendidikan (disesuaikan dengan posisinya di 

perusahaan). 

3) Spesifikasi keahlian (disesuaikan dengan kebutuhan) (wawancara: 

Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

2. Karakteristik Tenaga Kerja 

a.   Pendidikan 

Sejak awal kemunculannya, industri rokok sudah memberikan 

kelonggaran yang sangat besar kepada tenaga kerja baik dari sisi jumlah 

maupun tingkat pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga 



 

kerja yang hanya berpendidikan SD. Penggunaan tenaga kerja dengan 

pendidikan yang rendah ini tidak lepas dari jenis pekerjaan yang berkaitan 

dengan prosesing dalam industri rokok. Para tenaga kerja tersebut berasal 

dari daerah Kudus dan sekitarnya seperti Pati, Rembang, Juwana, Jepara 

dan Pati.  

Hampir seluruh prosesing pembuatan rokok tidak menuntut tingkat 

pendidikan tertentu, karena yang diutamakan adalah ketrampilan khusus 

yang dapat diperkenalkan kepada para pekerja pada saat pertama kali 

bekerja. Ketrampilan seperti memotong tembakau, menggiling cengkeh 

dan melinting rokok dapat dipelajari dengan mudah hanya dengan melihat 

para pekerja yang dulu (wawancara: Rofiatun, tanggal 18 Pebruari 2005). 

Tenaga kerja PT. Djarum sebagian besar adalah berpendidikan SD,  

terutama untuk pekerjaan menggiling rokok, karena yang diperlukan 

hanya ketrampilan khusus dalam menggiling rokok. Selain itu juga sudah 

ada yang berpendidikan SLTP, SLTA/STM, Sarjana Muda dan Sarjana. 

Bahkan ada juga yang sudah S2 yang biasanya diperoleh setelah mendapat 

beasiswa dari perusahaan untuk melanjutkan studinya (wawancara: 

Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

b. Jenis Kelamin 

Tenaga kerja pada industri rokok, begitu juga dengan PT. Djarum 

sebagian besar adalah wanita, karena industri rokok di dominasi oleh 

pekerjaan tangan yang sangat memerlukan ketekunan dan kesabaran. Jenis 

pekerjaan menggulung (melinting) merupakan jenis pekerjaan yang paling 



 

banyak memerlukan tenaga kerja, dan hampir seluruh pekerja pada jenis ini 

adalah wanita. Mereka bekerja di berbagai barak-barak/pabrik-pabrik yang 

berjumlah 66 barak dan tersebar hampir di seluruh kota kudus. Hal ini 

untuk memudahkan tenaga kerja dalam hal transportasi, karena mereka 

dapat memilih barak yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Mereka 

pada umumnya mempunyai masa kerja rata-rata 10 tahun dengan usia yang 

bervariasi, yaitu sekitar 18-55 tahun dengan mayoritas berada di rentang 

usia 20-40 tahun. 

Untuk sigaret rokok mesin dan rokok putih memang tidak nampak 

dominasi pekerja oleh jenis kelamin tertentu. Hal ini terjadi karena yang 

mendominasi pekerjaan adalah mesin, sementara pekerja hanya sebagai 

operator    (wawancara: Anggoro, tanggal 27 januari 2005). 

c. Status 

Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang paling penting bagi 

perusahaan, karena tenaga kerja merupakan faktor produksi utama. Pada 

PT. Djarum jumlah tenaga kerjanya dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan karena perusahaan menggunakan sistem 

padat karya.  

PT. Djarum membagi tenaga kerjanya dalam 3 status, yaitu: 

a. Tenaga Kerja Borongan (buruh langsung), terdiri dari: 

1. Buruh giling / linting sigaret. 

2. Buruh pembungkusan/contong. 

3. Buruh pengepakan. 



 

4. Buruh batil. 

b. Tenaga Kerja Harian  (buruh tidak langsung), terdiri dari: 

1. Buruh sortir. 

2. Buruh rajang cengkeh. 

3. Tenaga administrasi. 

c. Tenaga Bulanan, terdiri dari: 

1. Tenaga administrasi. 

2. Tenaga manajerial. 

Sedangkan pelevelan karyawan yang ada di PT. Djarum Kudus, ada 

beberapa tingkatan, yaitu: 

Level 1 : Direktur. 

Level 2 : Senior Manager. 

Level 3 : Manager. 

Level 4 : Officer. 

Level 5 : Staf. 

Level 6 : Clerk / Operations 

Level 7 : Non Clerk 

 Secara umum, hari/jam kerja yang berlaku di PT. Djarum Kudus 

dibagi menjadi 2, yaitu: 6 hari kerja seminggu (7 jam sehari) untuk tenaga 

kerja borongan dan 5 hari seminggu (8 jam sehari) untuk karyawan di 

kantor pusat dan karyawan pra-proses produksi (tenaga laboratorium). 

 

 



 

Tabel 6. Data Karyawan PT. Djarum Kudus 

Tahun Jumlah 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-1990 

2.404 

8.907 

21.135 

32.722 

Sumber: PT. Djarum Kudus.  

 Adapun Jumlah Karyawan PT. Djarum Kudus yang keluar tiap 

tahunnya (pensiun, mengundurkan diri, PHK) sekitar 600 orang. 

3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap organisasi harus mempunyai struktur ogranisasi yang baik 

dan teratur untuk dapat menjamin terselenggaranya proses kerja dari suatu 

sistem yang diterapkan. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat 

diketahui secara jelas batasan kekuasaan, wewenang, serta tanggung jawab 

seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini juga akan membantu proses 

dari suatu sistem tersebut sehingga akan tercapai tujuan yang telah dicapai 

bersama (Iswanto,2003: 31). 

 Dalam struktur organisasi PT. Djarum, aliran wewenang / 

tanggung jawab mengalir kepada bawahan. Kemudian dari bawahan ini 

akan diteruskan kepada bawahannya lagi sampai pada tingkat karyawan 

yang paling rendah. Jadi setiap atasan memiliki sejumlah bawahan. 

Perintah ini berupa pemberitahuan langsung ataupun melalui pengumuman 

di papan pengumuman. Demikian juga sebaliknya, laporan-laporan dari 

bawahan akan diteruskan pada atasan sampai tingkat atasan tertinggi. PT. 



 

Djarum juga secara rutin mengadakan rapat direksi yang dihadiri oleh 

Presiden direktur bersama tiap-tiap direktur departemen dan jajarannya 

yang biasanya diadakan diawal dan akhir tahun. Sedangkan untuk rapat-

rapat internal departemen/antar departemen biasanya diselenggarakan 

sesuai kebutuhan (wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

 Sesuai dengan jenis-jenis struktur organisasi, maka PT. Djarum 

menggunakan struktur organisasi garis, yaitu antara bagian tertentu 

memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya pada 

atasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar  2: Struktur Organisasi PT. Djarum Kudus 
 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi adalah 

sebagai berikut: 

 

CHIF EXECUTIVE 
OFFICER (CEO) 

CHIF OPERATING 
OFFICER  

PURCHASING  
DEPT  

PRODUCTION 
DEPT  

MARKETING 
DEPT  

FINANCE 
DEPT  

R & D 
DEPT 

HRD 
DEPT 

BIZTECH 
DEPT 



 

a. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan dipegang oleh Chief Executive Officer (CEO) 

dan Chief Operating Officer (COO) yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh operasi perusahaan. 

b. Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas yaitu mengelola keuangan secara optimal dan 

menjadi mitra strategis untuk mendukung misi perusahaan. 

c. Bagian Penelitian dan Pengembangan 

Bertugas untuk menciptakan ilmu pengetahuan    tentang rokok yang 

berguna untuk organisasi Djarum, bekerja sama dengan departemen 

lain (internal) dan lembaga-lembaga penelitian eksternal agar mampu 

mempertahankan mutu, inovasi produk sehingga memuaskan 

kebutuhan merokok para perokok. 

d. Bagian Pembelian 

Merupakan bagian yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan bahan 

baku dalam mutu, harga dan pengiriman yang tepat untuk produksi 

rokok. 

e. Bagian Produksi 

Bagian produksi adalah bagian yang menjalankan tugas untuk 

memproduksi rokok yang bermutu tinggi dan konsisten yang dapat 

memberikan kepuasan dan kebanggaan kepada perokok. 

f. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Bertugas untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, 

budaya serta lingkungan kerja pemuas kebutuhan pelanggan. 



 

g. Bagian Pemasaran 

Adapun tugas bagian ini adalah mengidentifikasikan pasar dan 

memberi kepuasan kebutuhan perokok (PT. Djarum Kudus). 

4. Sistem Penggajian / pengupahan 

Sistem pengupahan pada industri rokok cukup bervariasi sesuai 

dengan tingkat/status tenaga kerja yang bersangkutan. 

Sistem penggajian di PT. Djarum dibedakan menjadi 3 jenis: 

a. Upah bulanan. 

Upah ini diberikan berdasarkan tingkat pendidikan/kualitas tenaga 

kerja. Jenis upah ini sama dengan upah yang lazimnya diterima oleh 

pagawai tetap pada industri-industri lain. Apabila pekerja tidak hadir, 

maka upahnya tidak akan mengalami perubahan apapun. 

b. Upah harian 

Diberikan berdasarkan hari kerja setiap mereka masuk kerja. Apabila 

pekerja tidak dapat hadir, maka ia akan kehilangan hak atas upah pada 

hari tesebut, kecuali jika mereka ijin tetap mendapatkan bayaran asal 

tidak melebihi jumlah yang ditetapkan perusahaan. 

c. Upah borongan 

Diberikan berdasarkan berdasarkan jumlah produksi / satuan hasil 

yang dihasilkan pekerja. Untuk jenis upah ini, pekerja tidak akan 

mendapatkan upah seperti yang disepakati apabila pekerjaan yang 

diborongkan tidak selesai pada waktu yang di tentukan (wawancara: 

Anggoro,  tanggal 27 Januari 2005). 



 

Penetapan standar upah bagi pekerja borongan dan harian diatur 

melalui melalui Persatuan Pengusaha Rokok Kudus (PPRK) dengan 

memperhatikan kemampuan dan kepentingan seluruh anggota serta 

standar biaya hidup di daerah tersebut. Dalam industri rokok antara 

pekerja pria dan wanita terdapat kesetaraan upah/tidak adanya 

deskriminasi antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya 

(Depnaker dan Transmigrasi, 2003: 70). 

5. Pembinaan Untuk Jenjang Karier Karyawan 

Dengan adanya kemajuan teknologi dan semakin ketatnya 

persaingan antar perusahaan sejenis, maka PT. Djarum mengadakan 

pembinaan untuk jenjang karier karyawan melalui program pengembangan 

karyawan. Hasibuan mendefinisikan pengembangan sbb: 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan 
latihan (Hasibuan,1990: 68). 

 
Pendidikan biasanya berorientasi pada teori, dilakukan di kelas, 

berlangsung lama, dan pesertanya biasanya karyawan manajerial. 

Sedangkan pelatihan lebih berorientasi pada praktek, dilakukan di 

lapangan, berlangsung singkat dan pesertanya adalah karyawan 

operasional (Hasibuan, 1990: 69). 

Sehubungan dengan hal di atas, PT. Djarum juga memberikan 

program pengembangan melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan 

beasiswa kepada karyawan yang berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi, seperti S1 dan S2. Pemberian beasiswa kepada 



 

karyawan yang berprestasi ini tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di 

luar negeri. (wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

Selain melalui pendidikan, perusahaan juga memberikan pelatihan-

pelatihan yang diselenggarakan oleh HRD bagian training. Pelatihan ini 

dilakukan secara intern dan ekstern. Pelatihan secara intern biasanya 

diberikan oleh kepala-kepala bagian untuk karyawan bawahannya dengan 

memberikan petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan pekerjaan, cara 

menggunakan alat-alat, mesin-mesin dan lain-lain. Sifat pengembangan 

karyawan yang diberikan atasan langsung adalah terus-menerus selama 

karyawan tersebut menjadi  bawahannya. Jadi pelatihan ini bisa dilakukan 

tiap hari, yang sudah terprogram waktu dan pesertanya (wawancara: 

Anggoro,  tanggal 27 januari 2005). 

Berbeda dengan pelatihan internal, pelatihan eksternal biasanya 

dilakukan dengan mendatangkan seorang/suatu tim pelatih dari luar 

perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan yang sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan. Kadang-kadang ada juga lembaga 

pelatihan yang datang sendiri ke PT. Djarum untuk menawarkan program 

pelatihan bagi karyawannya. 

Selain mendatangkan dari pihak luar, bisa juga dengan 

mengirimkan/ menugaskan karyawannya untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan seperti seminar, work shop,dll. Jenis pelatihan ini biasanya 

bersifat insidental karena hanya bersifat mengikuti pelatihan dari luar 

(wawancara: Anggoro,  tanggal 27 Januari 2005). 



 

6. Fasilitas-fasilitas yang ada di PT. Djarum Kudus  

Fasilitas yang ada di PT. Djarum diantaranya adalah koperasi 

karyawan yang melayani transaksi simpan pinjam, penjualan barang secara 

kredit, kredit pemilikan rumah dan kendaraan bagi karyawan. Selain 

koperasi juga terdapat fasilitas poliklinik dan mushola  untuk semua tenaga 

kerja/karyawan yang berada di setiap barak/pabrik, jemputan karyawan 

untuk pekerja yang lembur malam hari, fasilitas olah raga (GOR), yaitu 

basket, tennis, bulu tangkis, sepak bola, dll (wawancara: Anggoro, tanggal 

27 Januari 2005). 

 Sedangkan fasilitas-fasilitas yang diberikan tenaga kerjanya secara 

umum adalah dengan memberikan berbagai macam jaminan sosial tenaga 

kerja seperti jaminan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan hari tua. 

Yang dimaksud jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 

sebagian dari penghasilan yang hilang/berkurang dan pelayanan sebagai 

akibat dari peristiwa/keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia 

(wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

Fasilitas lainnya adalah kendaraan dinas bagi karyawan dengan 

level tertentu dan mobil operasional untuk tugas di luar, serta perumahan 

dinas bagi karyawan dengan posisi dan persyaratan tertentu. Sedangkan 

yang berhubungan dengan pendidikan, PT. Djarum juga memberikan 

beasiswa bagi putra putri karyawan yang berprestasi dan beasiswa bagi 



 

karyawan itu sendiri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

(wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

Fasilitas diatas adalah fasilitas yang disediakan untuk semua tenaga 

kerja baik pria maupun wanita. Karena dalam industri rokok, tenaga kerja 

wanitanya sangat dominan dalam proses produksi, dimana wanita 

mempunyai kodrat, harkat dan martabat yang berbeda dengan tenaga kerja 

pria seperti datang bulan, hamil dan melahirkan, maka PT. Djarum juga 

memberikan fasilitas khusus bagi tenaga kerja wanita, seperti: 

1) Fasilitas kesehatan (poliklinik). 

2) Cuti gugur kandungan dengan memberikan istirahat selama satu 

setengah bulan. 

3) Cuti hamil dan melahirkan, dengan memberikan istirahat total selama 

tiga bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Perusahaan juga memberi 

tunjangan biaya melahirkan sesuai JAMSOSTEK sebesar Rp. 150.000 

dan ada juga tim kesehatan perusahaan yang memeriksa tenaga kerja 

yang hamil sebulan sekali. 

4) Cuti haid, kalau benar-benar sakit tetapi tetap menerima upah sakit 

selama dua hari. 

5) Bagi tenaga kerja yang menikah akan mendapat ijin khusus libur 

selama dua hari dan tetap menerima upah dua hari saja (wawancara: 

Anggoro,  tanggal 27 Januari 2005). 

 



 

D. Kebijakan-Kebijakan Tentang Ketenaga Kerjaan di PT. Djarum 

Kudus 

Di bidang ketenaga kerjaan, pemerintah telah berhasil membuat 

ketentuan /peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1. UU No.1 Th. 1951 jo.UU No.12 Th. 1948 tentang kerja. 

2. UU No.23 Th. 1948 tentang pengawasan perburuhan. 

3. UU No.21 Th.1954 tentang perjanjian perburuhan. 

4. UU No.22 Th.1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. 

5. UU No.3 Th. 1958 tentang penempatan tenaga asing. 

6. UU No.8 Th. 1961 tentang wajib kerja sarjana. 

7. UU No.12 Th. 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan 

swasta. 

8. UU No.1 Th. 1970 tentang keselamatan kerja. 

9. UU No.14 Th.1969 tentang tenaga kerja. 

10. UU No.3 Th. 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. 

11. UU No.11 Th.1992 tentang dana pensiun. 

12. UU No.7 Th. 1981 tentang wajib lapor perusahaan. 

13. UU No.21 Th. 2000 tentang serkat pekerja/serikat buruh. 

14. UU No.13 Th .2003 tentang ketenaga kerjaan (Depnaker dan 

Transmigrasi,2003: 14).  

Secara umum, kebijakan yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus 

adalah bersifat upgrade, yaitu disesuaikan dengan peraturan pemerintah, 

Undang-Undang ketenaga kerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang 



 

berbasis kompetensi, pelatihan, seminar, dan pendidikan lebih lanjut untuk 

menambah dan meningkatkan kualitas pekerja (wawancara: Anggoro,  tanggal 

27 Januari 2005). 

Setelah tahun 1963 tidak terdapat perubahan secara besar terhadap 

kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini PT. Djarum hanya 

menyesuaikan dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Beberapa kebijakan dari pemerintah yang disesuaikan dengan tenaga 

kerja di PT. Djarum Kudus setelah tahun 1963 diantaranya adalah: 

1. UU No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan 

swasta. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang bagaimana proses 

pemberhentian karyawan yang harus mendapat ijin dari P4D dan P4P 

(Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja, PTKA dan Perlindungan 

Tenaga Kerja,2001 :525-526). Dalam hal ini PT. Djarum dalam 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selalu meminta ijin terlebih 

dahulu kepada P4D. 

2. UU No.1 Tahun  1970 tentang keselamatan kerja 

Setiap tenaga kerja pada dasarnya berhak mendapat perlindungan atas 

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup 

dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk itulah 

maka perusahaan wajib memperhatikan keselamatan kerja dari tenaga 

kerjanya (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan 

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja, PTKA dan 



 

Perlindungan Tenaga Kerja, 2001:1.175-1.177) . Sesuai dengan UU diatas, 

PT. Djarum juga menyediakan semua pengamanan dan alat-alat 

perlindungan di tempat kerja maupun bagi tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.per-03/MEN/1989 tentang larangan 

pemutusan hubungan kerja bagi pekerja wanita karena menikah, 

hamil/melahirkan. 

Setiap wanita baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan 

mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria. 

Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja wanita sesuai kodrat, harkat 

dan  martabatnya maka perlu adanya larangan pemutusan hubungan kerja 

bagi pekerja wanita yang menikah, hamil dan melahirkan (Himpunan 

Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 

Industrial, Syarat-Syarat Kerja, PTKA dan Perlindungan Tenaga 

Kerja,2001 :344-347). Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka PT. 

Djarum memberikan cuti bagi pekerja wanita karena menikah, hamil dan 

melahirkan, sehingga pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja ini 

dapat dihindari (wawancara: Anggoro, tanggal 27 Januari 2005). 

Dengan adanya kebijakan seperti diatas, diharapkan kesejahteraan 

tenaga kerja dapat meningkat. Begitu juga dengan hak-hak yang harus 

diterima oleh tenaga kerja dapat diterima dengan baik. Jadi kebijakan tersebut 

tentunya juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi tenaga 

kerjanya, sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja 



 

Sedangkan pengaruh kebijakan tersebut bagi PT. Djarum sendiri adalah, 

dengan adanya rasa aman dan nyaman dalam bekerja, maka produktifitas 

tenaga kerja juga akan meningkat. Selain itu dengan tercapainya kesejahteraan 

dapat menghindari masalah-masalah seperti demonstrasi dan aksi mogok yang 

biasanya dilakukan oleh tenaga kerja yang kesejahteraannya kurang 

diperhatikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja (wawancara: Anggoro, 

tanggal 27 Januari 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENGARUH ORGANISASI PEKERJA TERHADAP PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA PT. DJARUM KUDUS 

 

A. Perlindungan Tenaga Kerja PT. Djarum Kudus 

Dalam proses produksi, tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting. Untuk itu maka diperlukan pembangunan 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam 

pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dimaksudkan untuk 

menjamin kesamaan kesempatan dan dan perlakuan tanpa deskriminasi untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan 

industrial yang berkeadilan. 

Salah satu cara yang ditempuh oleh PT. Djarum Kudus untuk 

memberikan perlindungan tenaga kerja adalah melalui organisasi serikat 

pekerja, karena organisasi pekerja merupakan alat/sarana perjuangan bagi para 

pekerja, baik ketika terjadi perselisihan dengan pimpinan perusahaan maupun 

dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja baik yang sifatnya material 

maupun yang non material. 

Adapun permasalahan yang muncul di PT. Djarum sehubungan dengan 

tenaga kerja yang dimilikinya biasanya berupa permasalahan yang sifatnya 

insidentil seperti mutasi karyawan yang kadang-kadang menimbulkan 

perselisihan antara pemimpin barak dengan tenaga kerja yang bekerja di barak 

tersebut dan masalah kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, penggelapan 
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barang dan uang milik perusahaan, dll (wawancara: Anggoro, tanggal 27 

Januari 2005). Mutasi menurut Hasibuan (1990: 101) adalah: suatu perubahan 

posisi/jabatan/tempat pekerjaan yang di lakukan baik secara horisontal 

maupun vertikal (promosi dan demosi)  di dalam satu organisasi. 

Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan 

karyawan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam 

perusahaan. Dengan adanya mutasi diharapkan dapat memberikan uraian 

pekerjaan, sifat pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan alat-alat kerja yang 

cocok bagi karyawan yang bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efisien 

dan efektif pada jabatan itu (Hasibuan,1990: 101). Namun mutasi tersebut 

juga dapat menyebabkan perselisihan terutama jika menimbulkan perasaan 

tidak suka terhadap pimpinan barak yang baru. 

Sedangkan masalah-masalah kriminalitas yang umumnya terjadi 

adalah penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik perusahaan. 

Jika karyawan sudah melakukan kesalahan  berat seperti diatas, maka 

perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang 

bersangkutan. Sebelum melakukan PHK perusahaan harus minta ijin terlebih 

dahulu dengan P4D/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. 

Dengan adanya permasalahan seperti di atas, PT. Djarum tidak 

menyelesaikannya sendiri tetapi bekerja sama dengan serikat pekerja jika 

penyelesaian secara bipartit tidak tercapai, sebagai bentuk perlindungan yang 

diberikan oleh PT. Djarum terhadap tenaga kerjanya. 

Perlindungan yang diberikan PT. Djarum selain melalui serikat pekerja, juga 

dengan cara memberikan kesejahteraan pekerja. Adapun definisi kesejahteraan 

menurut PT. Djarum, yaitu tercukupinya segala kebutuhan hidup yang 



 

diberikan perusahaan melalui gaji dan tunjangan lainnya yang sudah diatur 

oleh Undang-Undang (wawancara: Anggoro, tanggal 15 Maret 2005).  

Sehubungan dengan hal di atas, PT. Djarum juga memberikan program 

kesejahteraan kepada karyawannya baik yang bersifat ekonomis (uang 

pensiun, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan kematian, tunjangan 

kesehatan), pemberian fasilitas (mushola, kafetaria fasilitas olah raga, 

pendidikan/ seminar, cuti hamil, melahirkan, koperasi karyawan) dan 

pelayanan (poliklinik, asuransi, bantuan hukum, kredit rumah). 

Pemberian kesejahteraan ini perlu diprogram dengan sebaik-baiknya 

agar bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, tenaga kerja dan 

masyarakat. Program ini harus diinformasikan  secara terbuka dan jelas, waktu 

pemberiannya tepat dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

 

B. Sejarah Berdirinya Organisasi Serikat Pekerja 

Melihat pada kenyataan yang sering terjadi mengenai serikat 

pekerja/serikat buruh yang seringkali hanya sebagai alat dan tidak semata-

mata mendasarkan tuntutannya kepada perbaikan nasib, maka banyak 

pengusaha yang merasa khawatir kalau diperusahaannya terdapat serikat 

buruh. Pandangan yang kolot ini tentu saja lambat laun harus dibuang dan 

diganti dengan pendirian yang progresif. Yang perlu diperhatikan sekarang ini 

justru penanaman kesadaran berserikat bagi tenaga kerja, karena pada 

dasarnya serikat buruh adalah tempat dimana para pekerja mempersatukan 

dirinya untuk mengemukakan hasrat dan keinginannya, dan pengurus serikat 

pekerjalah yang mewakili mereka untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan 

(GAPRI,1961:15). 



 

Sebelum tahun 1965 serikat pekerja/serikat buruh jumlahnya cukup 

banyak yaitu sebanyak partai politik yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan 

setiap partai politik pasti membentuk serikat pekerja karena serikat pekerja 

dianggap sebagai sarana yang mudah untuk menarik massa, yang nantinya 

juga berpengaruh terhadap perkembangan partai politik itu sendiri. Dengan 

keadaan yang demikian maka perbedaan antara partai politik dengan serikat 

pekerja/serikat buruh pada saat itu sangat tipis sekali, dimana perjuangan 

partai politik salah satunya adalah melalui serikat pekerja (wawancara:  

Sutiyono, tanggal 14 Desember 2004). 

Dengan banyaknya serikat pekerja yang bergabung dengan partai 

politik, justru menimbulkan persaingan antara organisasi serikat pekerja 

terutama dalam menarik anggotanya. Semakin banyak anggota suatu serikat 

pekerja maka semakin kuat posisi organisasi serikat pekerja tersebut walaupun 

secara nyata organisasi tersebut tidak mempunyai peranan yang besar. 

Salah satu bentuk persaingan yang sering terjadi pada waktu itu adalah 

persaingan antara SBRI yang bergabung dengan SOBSI (PKI) dengan SBBI 

yang bergabung dengan Masyumi. SBRI merupakan organisasi serikat pekerja 

yang aktif  dalam pabrik-pabrik pribumi terutama di bagian Barat kota Kudus, 

sedangkan di lain pihak SBBI justru aktif dalam pabrik-pabrik besar milik 

Cina (Castles,1982: 134).  

Setelah tahun 1965 yaitu dengan adanya pembubaran PKI karena 

dianggap sebagai partai terlarang, semua partai politik mulai membubarkan 

serikat buruhnya masing-masing, kemudian membentuk fusi (gabungan) 

menjadi SPSI dimana anggotanya yang sebelumnya berasal dari berbagai 

macam serikat pekerja dengan bendera parpolnya masing-masing setelah 

bergabung menjadi SPSI harus rela meninggalkan bendera parpolnya untuk 

mencapai tujuan yang sama melalui wadah SPSI. 



 

Kemudian pada tahun 1971 pemerintah menetapkan SPSI sebagai satu-

satunya organisasi serikat pekerja yang sah dan diakui pemerintah,walaupun 

keputusan ini sempat ditentang oleh ILO (International Labour Organization) 

karena dianggap membatasi serikat pekerja/serikat buruh. Keadaan ini 

berlangsung sampai orde baru.  

Dengan adanya organisasi serikat pekerja/serikat buruh, maka setiap 

buruh akan terdidik dan terbiasa untuk melaksanakan tata cara demokrasi 

dalam menyalurkan kehendak dan kepentingannya, sehingga setiap buruh 

tidak perlu mengadakan perbuatan/tindakan secara sendiri-sendiri yang 

kadang-kadang  menimbulkan masalah yang berlarut-larut dan mengganggu 

proses produksi (Kartasapoetra,1992: 206) 

1. Asas, Sifat, Serta Tujuan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 

oleh dan untuk pekerja/buruh baik di lingkungan perusahaan atau di luar 

perusahaan yang sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak 

dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya (UU No.21 tahun 2000: 2). 

Pekerja/buruh sebagai warganegara mempunyai persamaan 

kedudukan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta 

mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 



 

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak 

asasi pekerja yang telah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Hak 

berserikat bagi pekerja/buruh juga diatur dalam konvensi ILO No.87 

tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 

Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus 

diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi 

anggota serikat pekerja. 

 Adapun ciri-ciri dari organisasi sarikat pekerja/serikat buruh harus 

sesuai dengan hubungan industrial pancasila, yaitu: 

a. Harus dibentuk secara demokratis. 

b. Harus berasaskan pancasila. 

c. Harus berorientasi pada program yang disusun berdasarkan usaha-

usaha untuk mengamankan pancasila dan mengamalkannya serta 

program pembangunan sebagaimana digariskan GBHN. 

d. Dibentuk bukan karena tujuan menghimpun kekuatan demi 

tercapainya tujuan kelompok, tetapi harus dibentuk sebagai salah satu 

rekan pengusaha untuk meningkatkan produksi dalam menunjang 

pembangunan (Wartono,1992:18). 

2. Asas Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Dalam UU No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat 

buruh, dikemukakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas: 



 

a. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh menerima pancasila sebagai dasar negara dan 

UUD 1945 sebagai konstitusi  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan 

pancasila dan UUD 1945. 

3. Sifat Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Serikat pekerja mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab. 

a. Bebas: dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja 

tidak di    bawah pengaruh/tekanan dari pihak lain. 

b. Terbuka: Dalam menerima anggota dan memperjuangkan kepentingan 

pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, 

dan jenis kelamin. 

c. Mandiri: dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan 

organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan pihak 

lain diluar organisasi. 

d. Demokratis: dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, 

memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi 

dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. 

e. Bertanggung jawab: dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak 

dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab 

kepada anggota, masyarakat dan negara (UU No.21 tahun 2000: 4). 



 

4. Tujuan Organisasi Serikat Pekerja 

Adapun tujuan didirikannya organisasi serikat pekerja/serikat 

buruh, adalah: 

a. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita 

proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 khususnya pengisian 

terhadap jiwa pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan 

rakyat Indonesia pada umumnya. 

b. Mengamalkan pancasila serta terlaksananya UUD 1945 di dalam 

seluruh kehidupan bangsa dan negara menuju tercapainya masyarakat 

adil dan makmur material maupun spiritual. 

c. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja dalam sektor industri barang 

dan jasa/lapangan pekerjaan sejenis serta mewujudkan rasa setia 

kawan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja. 

d. Tercapainya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak 

sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara 

melindungi, mempertahankan dan membela kepentingan dan hak-hak 

kaum pekerja. 

e. Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya 

serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat dan kondisi 

kerja. 

f. Meningkatkan produktivitas pekerja dalam rangka mensukseskan 

pembangunan nasional (wawancara: Sutiyono, tanggal 14 Desember 

2004). 



 

C. Perkembangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

1. Pembentukan 

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis 

pekerjaan/bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. 

Proses pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah sbb: 

a. Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 

pekerja. 

b. Serikat pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota federasi 

serikat pekerja. 

c. Federasi serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) 

serikat pekerja. 

d. Federasi serikat pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota 

konfederasi serikat pekerja. 

e. Konfederasi serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

federasi serikat pekerja (UU No. 21 tahun 2000: 6-7). 

Penjenjangan organisasi serikat pekerja, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/serikat buruh disesuaikan dengan wilayah pemerintahan, 

yaitu tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat (nasional). 



 

SPSI Tingkat Pusat 

(Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3: Bagan Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Untuk organisasi pekerja yang ada di PT. Djarum kudus masuk 

dalam SPRTMM (Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan 

Minuman), karena PT. Djarum bergerak dalam sektor usaha  penghasil 

rokok. Sedangkan serikat pekerja yang ada di kota Kudus  berbentuk 

federasi karena berada ditingkat kabupaten/kota (wawancara: Sutiyono, 

tanggal 14 Desember 2004). 

Yang dimaksud federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah 

gabungan  beberapa serikat pekerja/serikat buruh baik berdasarkan sektor 

usaha, antar sektor usaha sejenis/tidak, jenis pekerjaan atau bentuk lain 

sesuai dengan kehendak pekerja/buruh (UU No. 21 tahun 2000: 7). 

Setiap serikat pekerja yang sudah dibentuk harus memiliki 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar tersebut 

sekurang-kurangnya memuat: 

 

SPRTMM 

KSPSI (Prop) KSPSI (Prop) KSPSI (Prop) 

FSPSI (Kab/Kota) 

SPA SPA SPA 

SPTI SPNIBA 

Serikat Pekerja Anggota 
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b. Nama dan lambang. 

c. Dasar, asas dan tujuan. 

d. Tanggal pendirian. 

e. Tempat kedudukan. 

f. Keanggotaan dan kepengurusan. 

g. Sumber dan pertanggung jawaban keuangan. 

h. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (UU 

No.21 Th.2000: 7). 

Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memberitahukan secara 

tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan dilampiri: 

a. Daftar nama anggota pembentuk. 

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

c. Susunan dan nama pengurus (UU No.21 tahun 2000: 10). 

2. Keanggotaan 

Karena serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, 

maka yang menjadi anggota serikat pekerja adalah para pekerja/buruh 

sendiri, walaupun para pekerja tersebut tidak harus masuk dalam 

organisasi pekerja. Serikat pekerja ini harus terbuka untuk menerima 

anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis 

kelamin. 



 

Pada awal berdirinya jumlah anggotanya sekitar 15.000 orang. 

Adapun anggota yang berasal dari PT. Djarum sendiri ada sekitar 9000 

orang, yaitu 60% dari jumlah keseluruhan anggota SPRTMM karena pada 

waktu itu Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di 

Kudus sehingga jumlah tenaga kerjanyapun lebih banyak jika 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya (wawancara: Sutiyono, 

tanggal 14 Desember 2004). 

Perkembangan anggota SPRTMM selalu mengalami pasang surut 

sesuai dengan kondisi tenaga kerja dan perusahaan tempat mereka bekerja. 

Jika tenaga kerjanya banyak yang keluar (PHK) secara otomatis 

anggotanya juga berkurang, sebaliknya jika perusahaan banyak merekrut 

tenaga kerja, maka anggota organisasi serikat pekerja juga bertambah 

(wawancara: Sutiyono, tanggal 14 Desember 2004). 

Seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan tidak boleh menjadi 

anggota lebih dari satu  organisasi serikat pekerja. Jika seorang pekerja 

ternyata tercatat menjadi anggota lebih dari satu organisasi serikat pekerja, 

yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis untuk memilih satu 

organisasi serikat pekerja yang dikehendaki. Hal ini untuk memudahkan 

organisasi serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan yang kadang 

muncul dikalangan tenaga kerja. Jika yang menyelesaikan lebih dari satu 

organisasi serikat pekerja justru akan mempersulit karena disebabkan oleh 

perbedaan sifat dan tujuan dari tiap-tiap organisasi serikat pekerja 

(wawancara: Sutiyono, tanggal 14 Desember 2004). 



 

Berkaitan dengan hal diatas, maka PT. Djarum hanya menjadi 

anggota  SPRTMM (Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan 

Minuman). Sistem kepengurusannya dilakukan melalui MUSNIK 

(Musyawarah Unit Kerja) yang dilakukan 3 tahun sekali. Adapun yang 

dibahas dalam MUSNIK adalah: 

a. Laporan pertanggung jawaban pengurus selama 1 periode. 

b. Penyusunan program kerja untuk satu periode kepengurusan. 

c. Pemilihan pengurus yang baru (wawancara: Sutiyono, tanggal 14 

Desember 2004).   

Syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi anggota organisasi 

serikat pekerja, antara lain: 

a. Bekerja di perusahaan yang telah menjadi anggota organisasi serikat 

pekerja yang bersangkutan. 

b. Mengajukan pendaftaran anggota dilengkapi identitas pekerja. 

c. Wajib membayar iuran organisasi. 

Pembayaran iuran dilakukan pada waktu menerima gaji dengan cara 

potong gaji. Besarnya iuran adalah 1% dari pendapatan/gaji yang 

diperoleh selama 1 bulan, tetapi dalam kenyataannya besarnya iuran tidak 

mencapai 1% karena dirasa memberatkan tenaga kerja (wawancara:  

Sutiyono, tanggal 14 desember 2004). 

Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja 

dengan pernyataan tertulis. Mereka juga dapat diberhentikan baik sebagai 

anggota maupun pengurus dari serikat pekerja yang bersangkutan.  Tenaga 



 

kerja yang berhenti/diberhentikan tetap bertanggung jawab atas kewajiban 

yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja. Struktur kepengurusan 

dari organisasi serikat pekerja, adalah: 

a. Ketua dibantu 4 wakil ketua. 

b. Sekertaris dibantu 4 wakil sekertaris. 

c. Bendahara dibantu 4 wakil bendahara. 

Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu 

perusahaan dan jabatan itu menimbulkan  pertentangan kepentingan antara 

pihak pengusaha dan pekerja, maka yang bersangkutan tidak boleh 

menjadi pengurus serikat pekerja diperusahaan yang bersangkutan (UU 

No. 21 tahun 2000: 12). 

 

D. Pengaruh Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Perlindungan Tenaga 

Kerja PT. Djarum Kudus 

Bagi pihak buruh dengan adanya organisasi serikat pekerja sudah jelas 

manfaatnya, karena organisasi buruh merupakan kemanunggalan suara buruh 

dalam perusahaan, kemanunggalan usaha dan perbuatan yang tertib dan teratur 

agar perbaikan dan perlindungan dapat tercapai. 

Bagi pengusaha keberadaan organisasi serikat pekerja juga sangat 

menguntungkan, karena dapat membantu penyusunan lembaga musyawarah 

untuk mencapai kesepakatan kerja, memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan yang adil dan wajar bagi para buruhnya (Kartasapoetra,1992: 

202).  



 

Begitu juga dengan PT. Djarum Kudus juga memandang serikat 

pekerja sebagai mitra/partner perusahaan untuk memberikan perlindungan 

kepada tenaga kerjanya, baik ketika muncul permasalahan-permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan maupun untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh 

tanpa mengurangi kemandirian dari serikat pekerja itu sendiri. Dalam hal ini 

perusahaan tahu apa yang menjadi permasalahan/kendala-kendala yang 

menyangkut tenaga kerjanya, sedangkan serikat pekerja memberi masukan 

kepada PT. Djarum melalui KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) untuk 

membuat kebijakan yang menyangkut tenaga kerja (wawancara: Anggoro, 

tanggal 15 Maret 2005). 

Untuk itulah, maka serikat pekerja mempunyai peranan sebagai 

berikut: 

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan industrial. 

b. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama bidang ketenagakerjaan 

sesuai dengan tingkatannya. 

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis 

dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggotanya. 



 

e. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan 

pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(UU No.21 Th.2000: 5). 

Dalam proses penyelesaian perselisihan, serikat pekerja memegang 

peranan yang penting yaitu sebagai pihak perantara antara pekerja dengan 

pengusaha.  

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses 

industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka perselisihan 

perburuhan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha merupakan hal yang 

wajar mengingat berbagai tipe manusia yang bekerja diperusahaan akan selalu 

berhadapan dengan kebijaksanaan pengusaha. Di satu pihak kebijaksanaan 

tersebut mungkin dirasakan sebagai aktivitas yang sangat memuaskan, tetapi 

di lain pihak dianggap kurang memuaskan (Widodo,1992: 23). 

Sehubungan dengan hal tersebut, walau bagaimanapun baiknya 

hubungan kerja yang telah disepakati bersama oleh pekerja dengan pengusaha, 

tetapi perselisihan antara keduanya akan selalu ada dan sulit untuk 

dihindarkan. 

Menyadari akibat-akibat yang akan terjadi dikemudian hari yang dapat 

merugikan berbagai pihak (pengusaha, pekerja, masyarakat dan pemerintah), 

maka perlu adanya penataan dan pembinaan untuk mencegah sejauh mungkin 

timbulnya perselisihan perburuhan. 

Diantara perselisihan diatas, yang sering muncul di PT Djarum adalah 

perselisihan antara pemimpin barak dengan pekerja/buruh yang bekerja di 



 

barak tersebut. Dalam industri rokok tenaga kerja wanita menjadi sangat 

dominan, terutama dalam proses produksi. Mereka kebanyakan bekerja di 

bagian mbatil. Pekerja wanita sebenarnya rawan sekali dengan konflik, begitu 

juga dengan tenaga kerja di PT. Djarum. Disana juga sering terjadi 

perselisihan antara pemimpin barak dengan tenaga kerja. Perselisihan ini 

muncul ketika pemimpin barak banyak melakukan sortir terhadap rokok yang 

dikerjakan pekerja. Semakin banyak sortir, maka upah yang diterima pekerja 

semakin sedikit, apalagi  jika para pekerja tidak suka dengan pemimpin barak, 

maka akan mudah sekali menimbulkan konflik. Selain itu perselisihan antar 

pemimpin barak dengan tenaga kerjanya adalah akibat dari mutasi karyawan, 

yaitu dengan adanya rasa tidak suka terhadap pemimpin barak yang baru 

karena pemimpin barak yang lama dianggap lebih baik (wawancara: Sutiyono, 

tanggal 15 Maret 2005). 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ada 

beberapa langkah/tingkatan.  

1. Melalui lembaga kerja sama Bipartit. 

Lembaga kerjasama bipartite adalah lembaga yang berada pada tingkat 

unit produksi yang dibentuk bersama-sama dengan pengusaha dan 

pekerja/buruh. Lembaga ini merupakan forum konsultasi, komunikasi, dan 

musyawarah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

peningkatan produktivitas kerja, ketenangan kerja dan usaha serta 

penelitian praktek-praktek kesapakatan kerja dan penetapan tata cara kerja 

(widodo,1992: 17). 



 

Lembaga ini juga membantu dalam menyelesaikan perselisihan 

perburuhan yang terjadi. penyelesaian ini juga disebut dengan kerjasama 

intern/kekeluargaan antara pimpinan buruh yang tergabung dalam 

Pengurus Unit Kerja (PUK) PT. Djarum dengan pimpinan perusahaan.   

2. Melalui tenaga kerja sama Tripartite. 

Lembaga kerja sama tripartite  adalah lembaga kerja sama yang 

anggotanya terdiri dari unsur pemerintah (pemda dan departemen tenaga 

kerja), organisasi pekerja (SPSI), dan organisasi pengusaha. lembaga ini 

adalah sebagai forum konsultasi dan komunikasi dengan tugas utamanya 

menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi berbagai 

masalah ketenagakerjaan. 

3. Jika penyelesaian perselisihan masih belum tercapai, maka dapat 

mengajukan banding ke P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Daerah). 

P4D ini diketuai oleh seorang pegawai Departeman Perburuhan dan 

keanggotaannya terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha, yang 

masing-masing terdiri dari 5 orang anggota ditambah masing-masing 5 

anggota pengganti yang semuanya diangkat oleh menteri tenaga kerja. 

P4D ini mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan baik yang 

bersifat anjuran maupun yang mengikat. 

4. Tahap selanjutnya adalah dengan mengajukan banding ke P4P ( Panitia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat). 



 

Sama dengan P4D, P4P juga terdiri dari pemerintah, pengusaha dan buruh 

yang masing-masing terdiri dari 5 orang anggota ditambah masing-masing 

5 orang anggota pengganti yang semuanya diangkat oleh presiden. 

P4P juga mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan baik yang 

bersifat anjuran maupun yang mengikat. 

5. Tahap terakhir yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan 

perburuhan adalah mengajukannya ketingkat Menteri (Depnaker). 

Segala keputusan dari menteri  (Depnaker) harus di terima oleh kedua 

belah pihak yang berselisih. Keputusan ini tidak boleh merugikan kedua 

belah pihak yang berselisih (wawancara: Sutiyono, tanggal 14 Desember 

2004). 

Akibat dari perselisihan yang timbul bagi tenaga kerja adalah adanya 

kemungkinan bagi tenaga kerja yang bermasalah untuk di PHK. PHK sepihak  

biasanya diberikan tergantung dengan besar kecilnya masalah. Jika 

masalahnya hanya masalah kecil yang masih bisa diselesaikan secara damai, 

maka masih ada kemungkinan untuk bisa diterima kembali menjadi tenaga 

kerja di PT. Djarum (wawancara: Sutiyono, tanggal 14 Desember 2004). 

Selain membantu menyelesaikan perselisihan perburuhan, serikat 

pekerja juga memberikan perlindungan dengan cara memperjuangkan hak-hak 

pekerja yang menyangkut upah, tunjangan-tunjangan, jaminan sosial tenaga 

kerja dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja dalam 

rangka peningkatan kehidupan sosial ekonomi pekerja, sehingga pekerja tidak 



 

akan dirugikan oleh perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi pekerja, serikat pekerja berhak: 

1. Membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. 

2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 

3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. 

4. Membentuk lembaga/melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. 

5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 

No.21 tahun 2000: 12). 

Selain hak-hak diatas, serikat pekerja juga mempunyai kewajiban: 

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

memperjuangkan kepentingannya. 

2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 

3. Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai 

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (UU No. 21 tahun 

2000: 13). 

Jadi pada dasarnya serikat pekerja mempunyai pengaruh yang cukup 

besar dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di PT. Djarum 

Kudus. Dalam hal ini serikat pekerja memberi perlindungan dalam bentuk 

pengawasan dalam pemberian kesejahteraan yang sifatnya ekonomis (uang 

pensiun, uang makan, uang transport, tunjangan hati raya, tunjangan kematian, 

tunjangan kesehatan, bonus), dan memperjuangkan hak-hak pekerja jika 



 

kesejahteraan jenis ini tidak diberikan oleh perusahaan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

Selain dalam bentuk pengawasan, serikat pekerja juga 

memperjuangkan fasilitas dan pelayanan yang menurut ketentuan seharusnya 

disediakan oleh perusahaan untuk tenaga kerjanya, seperti fasilitas mushola, 

kafetaria, pendidikan/seminar, koperasi, cuti hamil/melahirkan, izin, 

poliklinik/dokter,  jemputan karyawan, bantuan hukum asuransi, kredit rumah. 

Serikat pekerja sendiri juga mengadakan seminar/pendidikan yang dilakukan 

4-5 kali selama 1 periode kepengurusan (5 tahun), bahkan bisa lebih yang 

dilaksanakan bersama dengan dinas/lembaga terkait dengan peserta adalah 

perwakilan tenaga kerja dari semua pabrik rokok yang menjadi anggota  

SPRTMM (serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman). 

Bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan serikat pekerja adalah 

memberikan pembinaan bagi kelangsungan keberadaan koperasi perusahaan, 

yang dilakukan oleh SPRTMM dengan PKKIRK (pusat koperasi karyawan 

industri rokok kudus). Jika tenaga kerja yang menjadi anggota serikat pekerja 

terlibat dalam masalah berat (kriminalitas) seperti pencurian, penipuan, maka 

serikat pekerja juga memberi bantuan hukum untuk tenaga kerja tersebut agar 

hukuman yang diterimanya lebih ringan, dan jika memungkinkan dapat 

diterima kembali menjadi tenaga kerja di PT. Djarum Kudus (wawancara: 

Sutiyono, tanggal 14 Maret 2005). 

Jadi untuk mewujudkan hubungan yang serasi antara perusahaan 

dengan tenaga kerjanya, juga diperlukan hubungan yang serasi antara 



 

perusahaan dengan serikat pekerja (sebagai wakil tenaga kerja) karena pada 

dasarnya antara perusahaan dengan serikat pekerja adalah mitra yang harus 

saling mengetahui peranannya masing-masing tanpa mengurangi kepentingan 

kedua belah pihak demi tercapainya tujuan perusahaan dan terwujudnya 

kesejahteraan tenaga kerja. 

  

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh penulis, maka 

dapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Djarum Kudus didirikan pada tahun 1951 oleh Bp. Oei Wie Gwan 

yang dibelinya dari pabrik rokok lokal milik Bp. Moch. Sirod yang 

dulunya bernama NV. Murup, kemudian diganti namanya menjadi 

Djarum. Pada tahun 1963 PT. Djarum mengalami kebakaran. Setelah 

mengalami kebakaran perusahaan kemudian dikelola oleh kedua putra Bp. 

Oei Wie Gwan, yaitu Bambang Hartono dan Budi Hartono. 

2. PT. Djarum merupakan perusahaan padat karya yang mampu menyerap 

ribuan tenaga kerja. Seperti pada industri rokok lainnya, sebagian besar 

karyawan/tenaga kerja PT. Djarum sebagian besar adalah wanita dengan 

rentang usia produktif. Hal ini berkaitan dengan prosesing industri rokok 

yang menuntut ketelitian dan kesabaran khususnya dalam 

menggulung/melinting rokok. Kondisi ketenaga kerjaan di PT. Djarum 

Kudus selalu mengalami perkembangan, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan upah yang sudah 

disesuaikan dengan upah minimum sektoral rokok, serta diberikannya 

berbagai macam kesejahteraan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya. 

3. Bagi  PT. Djarum Kudus, serikat pekerja mempunyai pengaruh yang 

cukup besar bagi perlindungan tenaga kerjanya, karena itulah maka PT. 
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Djarum menganggap serikat pekerja sebagai mitra/partner yang membantu 

perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul 

demi kelancaran proses produksi. Mengingat pentingnya pengaruh serikat 

pekerja, maka PT. Djarum memasukkan tenaga kerjanya menjadi anggota 

SPRTMM (Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) 

sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

tenaga kerjanya melalui serikat pekerja. 

 

B. Saran 

Karena masalah tenaga kerja adalah masalah yang rawan dengan 

konflik, maka: 

1. Bagi pengusaha di harapkan selalu memperhatikan nasib dan hak-hak 

tenaga kerja, karena sesungguhnya tenaga kerja adalah mitra bagi 

pengusaha dan aset utama setiap perusahaan yang selalu ikut aktif 

berperan dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Oleh 

karena itu perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja harus mendapat 

pemeliharaan sebaik-baiknya.  Selain itu, pengusaha juga harus memberi 

kesempatan bagi tenaga kerja untuk menjadi anggota maupun pengurus 

dari organisasi-organisasi pekerja seperti SPRTMM (Serikat Pekerja 

Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), karena tenaga kerja juga 

mempunyai hak untuk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja asal 

tidak menimbulkan pertentangan bagi tenaga kerja itu sendiri. 

2. Bagi pemerintah diharapkan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan 

tenaga kerja dan memberikan perlindungan melalui kebijakan-kebijakan 



 

yang tidak hanya mementingkan kelompok tertentu saja, tetapi juga bagi 

kepentingan tenaga kerja sehingga kehidupan sosial ekonominya juga 

mengalami peningkatan. 

3. Bagi kalangan akademia, disarankan untuk memperdalam penelitian 

sejenis terutama aspek-aspek yang belum terungkap secara detail sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk penelitian yang sama. 

4. Bagi pengamat sosial hendaknya selalu mencermati perkembangan tenaga 

kerja baik di perusahaan rokok maupun di perusahaan lainnya karena 

masalah ketenaga kerjaan adalah masalah yang rawan dengan konflik 

sehingga perlu mendapatkan perhatian dari beberapa pihak. 
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