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ABSTRAK 

 
 

Roesalia, Nimas Ayu. 2019. Analisis Hukum Perjanjian Kerja Bersama Antara 

Pengusaha Dengan PUK KSPN Pada PT. Bitratex Industries Semarang. Prodi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Tri 

Sulistiyono, S.H.,M.H 
 

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dan KSPN 
 

Perjanjian Kerja Bersama berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak 

tetapi dalam pelaksanaannya masih saja ada pihak yang tidak melaksanakanya, 

seperti mangkir kerja dan kelalaian kerja yang dilakukan oleh anggota KSPN PT. 

Bitratex Industries Semarang. Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah proses 

penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha dengan PUK 

KSPN?; (2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama?; dan (3) Bagaimana upaya 

penindakan oleh Pengusaha serta bentuk pendampingan PUK KSPN terhadap 

anggota KSPN PT. Bitratex yang melakukan pelanggaran PKB? 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum 

yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data 

sekunder. Teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi kepada 

Kepala Bidang Hubungan Industrrial, Manajer HRD, PUK KSPN serta anggota 

KSPN yang melanggar PKB. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur Penyusunan Perjanjian 

Kerja Bersama antara pengusaha dengan PUK KSPN PT. Bitratex Industries 

Semarang yaitu melaksanakan perundingan intern; membuat janji dengan 

manajemen perusahaan; pelaksanaan perundingan; kesepakatan; pengesahan; 

pendaftaran; dan pelaksanaan PKB oleh pihak-pihak terkait. (2) Faktor pendukung 

dalam proses penyusunan PKB yaitu adanya sosialisasi/pengarahan dan 

penyuluhan hukum dari Advokad atau ahli hukum; terdapat Serikat Pekerja yaitu 

PUK KSPN; dan adanya dukungan penuh dari Disnaker Kota Semarang. 

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terjadinya perbedaan pendapat, tidak 

semua anggota pengurus serikat pekerja mengikuti proses penyusunan PKB, 

proses pengajuan permohonan PKB direspon lama dan tidak semua anggota 

serikat pekerja memahami isi PKB. (3) Upaya penindakan oleh pengusaha apabila 

KSPN PT. Bitratex Industries Semarang melakukan pelanggaran PKB yaitu 

dengan pemberian sanksi secara bertingkat mulai dari pembinaan, SP I, SP II, SP 

III, Schorsing dan PHK. Bentuk pendampingan PUK KSPN yaitu menerima 

Pengaduan dari pekerja, pendampingan ke HRD, dan menjadi media. 

Saran penelitian yaitu keberadaan PUK KSPN diharapkan menjadi pengawal, 

pemantau dan pengawas dalam kasus dugaan pelanggaran PKB oleh anggota 

serikat pekerja untuk mewujudkan  keharmonisan hubungan timbal balik antara 

pekerja dan perusahaan. perlunya pendampingan kepada setiap pekerja yang 

melakukan pelanggaran PKB tidak hanya sebatas adanya aduan dari pekerja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era distrubsi ini pertumbuhan perusahaan kian hari semakin pesat 

yang berimbas pada persaingan di berbagai perusahaan Indonesia. Agar 

dalam persaingan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sehat, para 

pelaku usaha harus tetap memperhatikan keseimbangan antar sesama 

kepentingan para pelaku usaha serta kepentingan umum yang tidak saling 

merugikan. Pada hakekatnya dalam dunia kerja harus responsif terhadap 

pendapat para Pekerja, Pengusaha serta Pemerintah. Hal tersebut 

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa pada Pasal 1 ayat 3: “Pekerja adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 5: 

Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; Orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Menurut Pasal 1 ayat 32 menjelaskan bahwa “Pemerintah dalam 

hal ini adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
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ketenagakerjaan. ”Pembangunan ketenagakerjaan dibutuhkan korelasi 

antar ketiganya baik Pekerja, Pengusaha serta Pemerintah yang merupakan 

komponen penting dalam mendirikan sebuah Perusahaan. Perusahaan 

tidak akan berkembang sempurna tanpa adanya elemen-elemen dari pihak-

pihak yang berkepentingan atau Stakeholder, dengan jalan menjalin 

hubungan kerjasama yang ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada prinsipnya bahwa Pekerja atau buruh adalah 

tulang punggung Perusahaan (Asikin et al, 1997: 75) artinya tanpa adanya 

partisipasi pekerja perusahaan tidak akan pernah bisa berjalan, sedangkan 

Pengusaha sebagai pemimpin serta pemilik perusahaan yang merupakan 

wadah bagi para pekerja guna memenuhi kebutuhan hidup serta peran 

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi sebagai regulator dalam pengawasan, penegakan hukum 

serta memberikan kepastian hukum kepada pekerja sesuai dengan Pasal 

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

 

Korelasi antar ketiganya pada umumnya sama-sama saling 

mempunyai power yang penting dan porsi masing-masing atas 

keberlangsungan Perusahaan. Dalam hal ini Pekerja tidak mengabdi 

kepada Pengusaha tetapi menjalankan hubungan kerja yang dinamis, 

sedangkan Pengusaha perlu menjadi mitra sosial yang harmonis dengan 

tidak merugikan hak-hak pekerja serta peran Pemerintah dalam 
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mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan 

hubungan industrial sesuai ketentuan dan juga dapat mengayomi pihak-

pihak dalam proses pendistribusian produksi. 

Seiring maraknya kasus kasus Perburuhan yang sering dijumpai 

seperti halnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan 

perusahaan tanpa alasan, rendahnya upah yang diberikan oleh perusahaan, 

kompensasi kerja yang belum terpenuhi serta adanya wanprestasi pada 

perjanjian kerja. Hal tersebut mengindikasikan belum efektifnya 

Perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang 

selama ini wajib menjadi landasan dan acuan dalam melakukan 

operasional usahanya. Jika hak pekerja atau buruh tidak terpenuhi maka 

dapat mengakibatkan produktivitas kerja menurun dan itu bisa 

memberikan dampak buruk pada perusahaan.  

Meminimalisir adanya gejolak atau perselisihan dalam hubungan 

industrial pada perusahaan, maka perlu adanya perjanjian kerja yang 

efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih hak dan kewajiban 

para pihak. Berdasarkan Perjanjian kerja pada Pasal 1 angka 14 UU 

Ketenagakerjaan Nomor. 13 Tahun 2003 bahwa “Suatu perjanjian antara 

pekerja/buruh dan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.” 

Mengadakan perjanjian tentu wajib disertakan ketentuan 

berdasarkan kesepakatan yang bersifat optional law atau mengikat bagi 
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para pihak yang bersetuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

(Irsan, Armansyah, 2016:61). Kedudukan perjanjian kerja tidak dapat 

dipisahkan dari hubungan kerja yang memiliki peran saling melengkapi 

berdasarkan landasan hubungan kerja yang mengharuskan adanya 

perjanjian kerja dimana hubungan kerja itu lahir setelah adanya perjanjian 

kerja, karena perjanjian kerja hanya memuat syarat-syarat kerja dan 

kewajiban kedua belah pihak sedangkan pada hubungan kerja 

menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.  

Substansi dalam perjanjian kerja tidak boleh lebih rendah dari 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) meski dalam Perusahaan tersebut sudah 

mempunyai PKB karena PKB merupakan alat kontrol yang menjadi induk 

dari perjanjian kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan sesuai Pasal 54 ayat 2 

yaitu “Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.  

Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak menjabarkan isi dari 

perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja tersebut di anggap tidak 

sah atau tidak berlaku. Dalam sebuah Perusahaan yang memiliki jumlah 

pekerja (10 orang) maka Pengusahanya wajib membuat sebuah Peraturan 

Perusahaan yang dibuat secara tertulis dengan memuat ketentuan-
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ketentuan, syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dengan disahkan 

oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk. 

Keberadaan Peraturan Perusahaan tidak boleh mengensampingkan 

Perjanjian Kerja Bersama karena hierarkinya dalam Peraturan Kerja 

Bersama (PKB) menganut asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yaitu 

Peraturan yang lebih tinggi mengensampingkan peraturan yang lebih 

rendah, artinya keberadaan Peraturan Perusahaan tidak boleh 

mengensampingkan atau mengabaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No. 13 Tahun 2003 serta apabila dalam Perusahaan tersebut mempunyai 

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama maka yang 

diberlakukan adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karenanya 

secara implisit Perjanjian Kerja Bersama merupakan acuan dalam 

pembuatan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Jika dalam 

perjanjian kerja hubungan kerjanya hanya melibatkan antar individu baik 

Pengusahadengan Pekerja saja, lain halnya dengan Perjanjian Kerja 

Bersama yang mempunyai hubungan kerja tidak hanya perorangan saja 

tetapi lebih mengarah ke sekumpulan orang yaitu antar Pengusahaatau 

beberapa Pengusahadengan serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. 

Berbicara mengenai Perjanjian Kerja Bersama tidaklah luput dari 

yang namanya serikat pekerja karena sesuai dengan deskripsi hukumnya 

Perjanjian Kerja Bersama menurut UUK Pasal 1 ayat 21 yaitu : 

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat 

pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan 
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Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. 

Ciri khas dari subjek hukum penyusunan Perjanjian Kerja Bersama 

harus mempunyai serikat pekerja atau asosiasi serikat pekerja yang sudah 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk 

pekerja/buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat 

bebas, mandiri dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. 

Secara yuridis setiap pekerja berhak melaksanakan hak dan 

kewajiban bekerja, artinya bukan semata-mata bebas dalam melakukan 

berbagai hal dalam pekerjaan tetapi bebas untuk berkumpul dan berserikat 

serta pihak manapun tidak berhak menghalang-halangi pekerja dalam 

membentuk serikat pekerja. Salah satu manfaat dibentuknya serikat 

pekerja bukan hanya sebagai wadah aspirasi bagi para pekerja dengan 

membentuk sebuah asosiasi tetapi juga bisa mendapatkan advokasi dalam 

memperjuangkan hak-hak pekerja untuk membuat sebuah Perjanjian Kerja 

Bersama. Fungsi Perjanjian Kerja Bersama adalah sarana untuk membuat 

perikatan atau perjanjian dengan saling menguntungkan dan tidak 

merugikan antar kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan.  

Kondisi eksisting banyak perusahaan yang masih belum memiliki 

Perjanjian Kerja Bersama (sumber info: Disnakertrans Prov. Jateng) 

karena minimnya perhatian Pengusaha yang kurang memahami akan 
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maksud dan tujuan baik PKB yang dinilai hanya menguntungkan pihak 

pekerja saja serta enggan untuk mengadakan perundingan Perjanjian Kerja 

Bersama dan lebih memilih menggunakan Peraturan Perusahaan yang 

dibuat oleh Pengusaha sendiri. Padahal demi menciptkan hubungan kerja 

yang harmonis, dinamis serta berkeadilan dibutuhkan perundingan kerja 

bersama antara Pengusaha dengan serikat pekerja karena salah satu 

manfaat terbesarnya bagi kedua belah pihak yaitu dalam menentukan isi 

perjanjiannya terkait hak dan kewajibannya lebih menerapkan prinsip asas 

kebebasan berkontrak yang artinya baik Pengusaha maupun serikat pekerja 

sama-sama punya andil dalam menyampaikan kehendak tanpa adanya 

pemaksaan. Seperti halnya kasus yang terjadi di kota Jakarta 

terkaitlamanya proses perundingan PKB pada beberapa Perusahaan serta 

kurangnya kesadaran Perusahaan dalam pembuatan dan pendaftaraan serta 

implementasi perjanjian kerja bersama adalah sebagai berikut: 

Perusahaan Didorong Punya Perjanjian Kerja Bersama Pekerja 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah perusahaan yang 

memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Meski begitu, jumlah perusahaan-

perusahaan tersebut dinilai masih cukuprendah. Karena itu, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong 

meningkatnya jumlah PKB di perusahaan-perusahaan agar sesuai 

rencana strategis nasional (renstranas). "Renstranas itu 

menargetkan penambahan jumlah PKB yang didaftarkan," kata 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Kemnaker Haiyani 

Rumondang, Selasa (14/11). Menurut Haiyani, pembuatan PKB 

saat ini baik di sektor swasta maupun BUMN masih terdapat 

kendala. Hal itu seperti dalam penentuan tim perunding dari unsur 

Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) khususnya pada 

perusahaan yang memiliki lebih dari satu SP atau SB. 

"Permasalahan dalam pembuatan tata tertib perundingan PKB 
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maupun permasalahan mengenai durasi lamanya perundingan PKB 

yang masih sering berlarut-larut,"kata Dirjen Haiyani. 

Haiyani mengungkapkan pada 2015, perusahaan yang telah 

mendaftarkan PKB berjumlah 13.210 perusahaan. Setahun 

berikutnya, meningkat menjadi 13.371 perusahaan dan pada 2017 

kembali naik  yakni 13.624 perusahaan yang mendaftarkan 

PKB.  Dia mengatakan, salah satu upaya yang telah dilakukan 

untuk mendorong peningkatan PKB, Kemnaker telah 

menggelar Training of Trainers (TOT) kepada65 trainer di Hotel 

Royal Bogor pada Ahad (12/11). Para trainerstersebut,  khususnya 

berasal dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh dan unsur 

Pengusaha."Jadi nantinya mereka akan bersama-sama dengan 

pemerintah melakukan pembinaan khususnya di daerah-daerah 

yang kiranya perlu dilakukan pembinaan khususnya dalam hal 

pembuatan PKB," kata dia. 

Sumber:https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/14/oze52perus

ahaan-didorong-punya-perjanjian-kerja-bersama-pekerja. 

Ditinjau dalam kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

pembuatan dan pendaftaran PKB di beberapa Perusahaan yang ada di kota 

Metropolitan tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3% dari sejak dua 

tahun terakhir. Menurut Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal 

(Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) Kemnaker, “salah satu upaya yang telah 

dilakukan Haiyani untuk mendorong Pengusaha dan Pekerja 

dalammeningkatkan Pembuatan dan Pendaftaran PKB di Perusahaan 

dengan menggelar acara  Training of Trainers (TOT) kepada 

65 trainer di Hotel Royal Bogor pada Ahad. Dalam acara tersebut, beliau 

mengadakan Pembinaan kepada para trainers khususnya dari unsur 

serikat pekerja atau serikat buruh dan unsur Pengusaha  agar dalam 

proses perundingan PKB tidak menjadi berlarut-larut, penyusunan tata 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/14/oze52perusahaan-didorong-punya-perjanjian-kerja-bersama-pekerja
https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/14/oze52perusahaan-didorong-punya-perjanjian-kerja-bersama-pekerja
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tertib dalam pembuatan dan pendaftaran PKB ditemukan solusi yang tepat 

dan cepat apabila terjadi deadlock antar kedua belah pihak, dll.  

Adanya program yang diselenggarakan Haiyani ini, pembuatan dan 

pendaftaran PKB terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 

2017yang mencapai jumlah 13.624 baik dari sektor swasta maupun 

BUMN. Meskipun belum mencapai target yang di inginkan Haryani, ini 

merupakan langkah bijak dalam mewujudkan PKB di tiap Perusahaan. 

Keterkaitan kasus Penyusunan PKB di Kota Jakarta dengan judul yang 

penulis teliti yaitu tidak semua Perusahaan menggunakan PKB sebagai 

pedoman dalam pembuatan Perjanjian Kerja, masih terdapat beberapa 

kendala dalam perwujudan pembuatan PKB di tiap Perusahaan. Untuk itu 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang Proses Penyusunan PKB 

yang ada di salah satu Perusahaan sehingga Perjanjian Kerja Bersama 

tersebut dapat terbentuk secara berkelanjutan. 

Implementasinya tidak semua Pengusaha sadar akan pentingnya 

pembentukan PKB demi kelangsungan Perusahaan. Banyak Pengusaha 

yang masih menggunakan Peraturan Perusahaan sebagai acuan dalam 

membina hubungan kerja karena sering kali Pekerja lebih banyak 

menuntut hak normatifnya, padahal itu merupakan hak pekerja dalam 

bekerja. Oleh karenanya, beberapa Pengusaha lebih memilih 

menggunakan Peraturan Perusahaan karena dirasa menguntungkan 

Perusahaan dimana pada proses penyusunannya tidak dilakukan secara 

musyawarah yang melibatkan Pekerja dalam menentukan isi dari 
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Peraturan tersebut. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

Pengusah dan pekerja, maka diperlukan kebebasan dalam berserikat untuk 

menyampaikan kehendak masing-masing pihak selama tidak bertentangan 

dengan undang-undang yang berlaku yaitu dengan dibentuknya Perjanjian 

Kerja Bersama antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang merupakan 

produk hukum Indonesia. 

Fakhar Shahzad salah satu penulis dalam jurnal Collective 

Bargaining and Its Implementation (Study of HBFC in Pakistan) 

(Corresponding Author) dalam kesimpulannya: 

Collective Bargaining is an effective tool for dispute resolution in 

any organization”: Perundingan bersama adalah alat efektif untuk 

penyelesaian sengketa di organisasi manapun. Itu artinya 

pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan merupakan 

suatu negosiasi perjanjian kerja yang memiliki simbiosis 

mutualisme antar satu pihak dengan lainnya dengan 

mengedepankan asas mufakat. 

Perusahaan di Semarang yang menggunakan Perjanjian Kerja 

Bersama salah satunya yaitu PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG. PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG adalah 

Perusahaan ekspor import yang berdiri sejak tahun 1979 yang mempunyai 

tujuan pemasaran produk dalam berbagai jenis benang pintal putih mentah 

untuk produksi kain tenun dan rajutan yang cocok untuk sektor perabotan, 

otomotif serta industri yang sudah merebak di kancah Internasional. 

Perusahaan ini juga mengembangkan alat-alat industrinya terkait mata 

pintal dari yang mulanya 25 ribu mata pintal menjadi 200 ribu mata pintal 

sehingga dalam tiap tahunnya mampu memproduksi benang pintal sintesis 
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sebanyak 40 ribu metrik ton (narasumber info : PT.Bitratex.com, copyright 

2012).  

PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG selama lebih dari 34 

tahun berkembang baik yang dalam pendiriannya dilakukan oleh PMA 

(Pemilik Modal Asing) yang berasal dari negara India dengan jumlah 

karyawannya mencapai kurang lebih 2400 pekerja yang mayoritas 

pekerjanya adalah perempuan karena jenis pekerjaan yang ada di 

Perusahaan ini berupa pemintalan benang yang pada dasarnya dibutuhkan 

keuletan, keterampilan dan kedisiplinan yang sebagian besar ada pada 

pribadi wanita.  

Meningkatkan produktivitas pekerja Perusahaan ini membentuk 

sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi dalam 

bekerja dengan melakukan evaluasi, training dan konsep kerja yang 

nyaman agar tercipta hubungan kerja yang baik secara individu maupun 

team workserta membentuk sebuah aturan hukum bagi Perusahaan yaitu 

dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusahadengan 

Pekerja yang diwakili oleh PUK KSPN (Pengurus Unit Kerja Kesatuan 

Serikat Pekerja Nasional) yang bertujuan memperteguh hubungan kerja di 

dalam Perusahaan.  

Konsep adanya Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan ini 

sudah diterapkan sejak awal mula berdirinya PT. Bitratex Industries 

Semarang hingga sekarang yang masih diberlakukan dari tahun 2017 

hingga 2019. Proses penyusunan PKB pada Perusahaan ini dalam 
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menentukan isinya terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak diadakan 

secara berunding atas kepentingan para pihak sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila.  

Proses penyusunan atau pembaharuan PKB apabila terjadi 

deadlock maka sesuai PKB PT. Bitratex Industries Semarang dalam Pasal 

31 ayat (2) dijelaskan bahwa “Jika perundingan antara Unit Kerja dengan 

Pengusaha tidak berhasil, maka Pengurus Serikat Pekerja/Pengusaha 

wajib menyelesaikan persoalannya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Trasmigrasi Semarang”.  

Pihak ketiga dalam hal ini Disnaker setempat selaku fasilitator 

dalam memberikan solusi agar PKB dapat terbentuk. Tetapi dalam 

pelaksanaannyameskipun PKB sudah dibuat sesuai kehendak masing-

masing kedua belah pihak, masih saja ada pihak yang tidak melaksanakan 

kesepakatan bersama, seperti halnya permasalahan yang terjadi 

mengenai Perselisihan hubungan kerja antara atasan-bawahan dalam hal 

ini ARD selaku Operator Produksi atasan SRY selaku Unit 1 Produksi 

serta Kedisiplinan Kerja serta Tugas dan Kewajiban kerja yaitu mangkir 

kerja dan kelalaian kerja yang dilakukan oleh anggota KSPN pada PT. 

Bitratex Industries Semarang inisial MA, SH, IP, RA dan LA. Pihak MA, 

SH, IP dan RA tidak masuk kerja selama beberapa hari sedangkan LA 

melakukan pengecekan mesin yang tidak sesuai standart yang merupakan 

pelanggaran kerja yang isinya sudah tertuang dalam PKB yang telah 

disepakati. (narasumber: Manager HRD PT. Bitratex Industries Semarang). 
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Tindakan yang dilakukan oleh pihak Manajemen Perusahaan 

selaku General Manager dan Manager HRD tidak serta merta langsung 

memutuskan hubungan kerja tetapi melakukan pembinaan secara lisan 

atau tertulis sebanyak dua kali yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Departement masing-masing kepada pekerja yang melakukan kesalahan 

ringan dan membuat SP (Surat Peringatan 1) hingga SP 3 untuk kesalahan 

berat dengan masa berlaku yang sudah di tentukan dalam isi PKB. Apabila 

sampai SP 3 yang diberikan Kepala Bagian masa berlakunya habis serta 

tidak ada itikad baik dari Pekerja untuk memperbaiki diri dan tetap 

melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan ketentuan isi PKB PT. 

Bitratex Industries Semarang Pasal 30 ayat (1) yaitu Pihak 

Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja 

secara langsung atau sesuai kebijakaan Perusahaan dalam Pasal 29 ayat (1) 

PKB PT. Bitratex Industries Semarang dijelaskan bahwa tindakan terakhir 

yang diberikan Pengusahadengan memberikan kesempatan terakhir berupa 

schorsing pembinaan bagi si pekerja agar tidak melakukan pelanggaran 

kerja di kemudian hari. 

Seringkali pada sebuah Perusahaan ada pihak-pihak yang manakala 

melakukan tekanan terhadap pihak satu dengan pihak lainnya apabila hak 

dan kepentingan yang dikehendaki tidak terpenuhi. Untuk itu idealnya di 

setiap perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama karena aturan-aturan 

kerja yang ada di dalamnya berdasarkan pemikiran bersama antara 

Pengusahadengan serikat pekerja agar diperolehnya hak dan kewajiban 
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mutlak para pihak, kepastian hukum serta mendorong angka 

perekonomian dalam Perusahaan. 

Strategi yamg bertujuan dalam meningkatkan produktivitas 

perusahaan yang diambil oleh Pengusaha dalam mempertahankan 

profesionalitas sebagai pemimpin perusahaan dapat menjadi efektif dan 

efisien, serta didukung dengan pekerja yang bertanggung jawab dan disiplin 

terhadap kinerjanya pada PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG. 

Dalam pelaksanaannya, PKB pada Perusahaan ini sudah diselenggarakan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Isi PKB ini mengatur mengenai pembuatan dan 

pendaftaran perjanjian kerja bersama, hak dan kewajiban Pengusaha dan 

serikat pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja, dll. Dapat 

dikatakan bahwa dalam implementasinya adanya hubungan industrial yang 

baik dan sehat antara Pengusaha dengan Pekerja di PT. BITRATEX 

INDUSTRIES SEMARANG. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji dalam 

sebuah penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS HUKUM 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PENGUSAHA 

DENGAN PUK KSPN PADA PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. PT. Bitratex Industries Semarang merupakan salah satu Perusahaan 

yang memakai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman 

dalam membuat Perjanjian Kerja. 

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat saat proses penyusunan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar kedua belah pihak pada PT. 

Bitratex Industries Semarang. 

3. Terdapat kasus Pelanggaran Kerja yang dilakukan oleh anggota KSPN 

PT. Bitratex Industies Semarang selama berturut-turut meskipun sudah 

diberikan upaya pembinaan. 

4. Ketentuan mengenai waktu kerja serta tugas dan kewajiban PUK 

KSPN pada PT. Bitratex Industries Semarang sesuai ketentuan 

Perjanjian Kerja Bersama PT. Bitratex Industries Semarang namun 

masih terdapat pelanggaran kerja.  

5. Upaya penindakan kerja dari Manajer HRD memberikan sanksi 

bervariasi sesuai tingkat pelanggarannya mulai dari diberikan 

peringatan secara lisan, pembinaan, surat peringatan 1,2 dan 3, 

schorsing pembinaan hingga pemutusan hubungan kerja secara 

langsung sebagai salah satu upaya penindakan untuk memberikan efek 

jera. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah 

yang menjadi bahan penelitian yaitu: 

1. Proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha 

dengan PUK KSPN PT. Bitratex Industries Semarang. 

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan Perjanjian 

Kerja Bersama pada PT. Bitratex Industries Semarang. 

3. Upaya penindakan oleh Pengusaha serta bentuk pendampingan PUK 

KSPN apabila anggota KSPN melakukan pelanggaran Perjanjian 

Kerja Bersama PT. Bitratex Industries Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

antara Pengusaha  dengan PUK KSPN pada PT. BITRATEX 

INDUSTRIES SEMARANG? 

2.  Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

penyusunan Perjanjian Kerja Bersama pada PT. BITRATEX 

INDUSTRIES SEMARANG? 

3. Bagaimana upaya penindakan oleh  Pengusaha serta bentuk 

pendampingan PUK KSPN terhadap anggota KSPN yang melakukan 

pelanggaran PKB PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG? 

 



17 

 

 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan  

dari penelitian skripsi ini, yaitu :  

1. Mengetahui proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara 

Pengusaha dengan PUK KSPN pada PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan 

Perjanjian Kerja Bersamaa (PKB) pada PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG. 

3. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Pengusaha serta bentuk 

pendampingan oleh PUK KSPN  apabila ada anggota KPSN yang 

melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama PT. BITRATEX 

INDUSTRIES SEMARANG. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara Akademis maupun secara Praktis : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

kepada para akademik, khususnya teori-teori hukum yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perspektif hukum 

ketenagakerjaan mengenai analisis hokum perjanjian kerja bersama antara 

Pengusaha dengan PUK KSPN di PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan 

yang membangun sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan 

pembinaan kepada anggota KPSN PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG yang melakukan pelanggaran kerja sesuai ketentuan 

Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan. 

b. Bagi Serikat Pekerja, sebagai sarana untuk memperoleh wawasan lebih 

dalam terkait analisis hukum serta pembaharuan perjanjian kerja bersama 

antara Pengusaha dengan PUK KSPN pada PT. BITRATEX 

INDUSTRIES SEMARANG di masa yang akan datang serta diharapkan 

dapat menjadi pencerahan dalam menentukan hak dan kewajiban secara 

tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. Bagi Penulis Pribadi, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat 

menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan bagi 

penulis agar nantinya dapat lebih memahami dengan baik khusunya dalam 

pembuatan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi, sistematika 

skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 

serta penutup. 

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar 

belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka, pada bab ini berisi 

tentang tiga hal yaitu penelitian terdahulu, landasan teori dan 

kerangka berpikir. Landasan teori merupakan teori-teori yang 

memperkuat penelitian yang terdiri dari Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Permenakertrans Nomor 28 

Tahun 2014, dan PKB PT. Bitratex Industries Semarang. 
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BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data,dan analisis data. 

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas 

tentang permasalahan penelitian yaitu: (1) Bagaimanakah proses 

penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengusaha 

dengan PUK KSPN pada PT. BITRATEX INDUSTRIES 

SEMARANG; (2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama pada 

PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG: dan (3) Upaya 

penindakan oleh Pengusaha serta bentuk pendampingan PUK KSPN 

apabila anggota KSPN melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja 

Bersama PT. BITRATEX INDUSTRIES SEMARANG. 

BAB V: Penutup Skripsi. Pada bab ini berisi simpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan 

berisi saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai analisis hukum perjanjian kerja bersama antara 

Pengusaha dengan PUK KSPN PT. Bitratex Industries Semarang masih 

terbilang jarang. Sebagai peningkatan kualitas hasil penelitian skripsi, 

penulis melakukan perbandingan  pada penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai referensi dalam penyusunan proposal penelitian. Penelitian ini 

memakai 4 penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki topik yang tidak 

jauh dari apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu Dede Agus (Jurnal 2016), 

Ulung Yhohasta (Tesis 2009), Geger Teguh (Skripsi 2013), Karissa Ayu 

Aulia Putri (Skripsi 2016).  Dan penelitian terdahulu tersebut akan diuraikan 

oleh penulis melalui tabel berikut:  
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Tabel 2.1 Matriks Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang akan 

dilakukan oleh Penulis 

Tabel 2.1  

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Persamaan, 

Perbedaan dan 

Unsur Kebaruan 

1 Dede Agus 

(2016) 

Kedudukan 

Perjanjian 

Kerja 

Terhadap 

Perjanjian 

Kerja 

Bersama 

Dalam 

Hubungan 

Kerja 

Perjanjian kerja dalam 

perusahaan bukan 

merupakan satu-satunya 

perlindungan hukum bagi 

Pengusaha dengan pekerja 

karena masih ada 

perlindungan lain seperti PP 

dan PKB. Terkait 

pembuatan perjanjian kerja, 

dalam menentukan 

ketentuan isi nya tidak boleh 

bertentangan dengan 

perjanjian kerja bersama, 

apabila perjanjian kerja 

tidak mempertimbangkan 

aturan yang ada di 

perjanjian kerja bersama 

maka perjanjian kerja 

tersebut akan batal demi 

hukum, karena hierarkinya 

perjanjian kerja bersama 

status hukumnya lebih 

tinggi daripada perjanjian 

kerja. 

Persamaan: 

Mengkaji tentang 

Hukum Perjanjian 

Kerja Bersama. 

 

Perbedaan: 

1. Penelitian ini 

dilakukan di PT. 

Bitratex 

Industries 

Semarang 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

Provinsi 

Lampung 

2. Jenis penelitian 

ini adalah yuridis 

empiris 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu yuridus 

normatif dan 

yuridis empiris. 

Unsur Kebaruan 

Dalam penelitian ini 

yaitu terletak pada 

fokus penelitian 

berupa: (1) Proses 

Penyusunan PKB; (2) 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

penyusunan PKB;(3) 

Upaya penindakan 

dan bentuk 

pendampingan atas 



23 

 

 

 

 

pelanggaran kerja 
oleh anggota kspn 

pada PKB. 

2 Ulung 

Yhohasta 

(2009) 

Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 

Antara Serikat 

Karyawan 

Dengan 

Manajemen 

Perusahaan PT. 

Telkom.Tbk 

Devisi Regional 

IV Semarang 

Dalam PKB terdapat 

pemakaian konsep yang 

berbeda dengan peraturan 

ketenagakerjaan. Konsep 

tersebut adalah Gaji, yang 

dalam peraturan 

ketenagakerjaan harusnya 

upah. Sehingga penggunaan 

konsep gaji terlihat tunduk 

pada peraturan kepegawaian 

serta ketentuan normatif di 

dalamnya tidak banyak 

masalah. Selain itu 

pemakaian nama Serikat 

Karyawan tidak konsisten 

karena UU Ketenagakerjaan 

hanya mengenal Serikat 

Pekerja. 

Persamaan: 

mengkaji tentang 

Hukum Perjanjian 

Kerja Bersama 

pada Perusahaan. 

Perbedaan: 

1. Penelitian ini 

dilakukan di PT. 

Bitratex 

Industries 

Semarang 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

PT. Telkom.  

Tbk  

Devisi Regional 

IV Kota 

Semarang. 

 

2. Jenis penelitian 

ini adalah yuridis 

empiris 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

merupakan 

penelitian 

kualitatif. 

Unsur Kebaruan 

Dalam penelitian ini 

yaitu terletak pada 

fokus penelitian 

berupa: (1) Proses 

Penyusunan PKB; (2) 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

penyusunan PKB; (3) 

Upaya penindakan 

dan Bentuk 

pendamingan atas 

pelanggaran kerja oleh 
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anggota kspn pada 

PKB. 

3 Geger 

Teguh 

Priyo S 

(2013) 

Efektivitas 

Peranan 

Serikat 

Pekerja 

Dalam 

Pembuatan 

Dan 

Pelaksanaan 

Perjanjian 

Kerja 

Bersama 

(Studi di 

Serikat 

Pekerja 

Indonesia 

Unit Kerja 

PT. Ekamas 

Fortuna 

Kabupaten 

Malang). 

Peranan SPSI unit kerja PT. 

Ekamas Fortuna Kabupaten 

Malang dalam pembuatan 

dan pelaksanaan perjanjian 

kerja bersama mengalami 

beberapa hambatan, 

sehingga peranan SPSI unit 

kerja PT. Ekamas Fortuna 

belum efektif. 

Persamaan: 

Mengkaji tentang 

Hukum Perjanjian 

Kerja Bersama pada 

Perusahaan. 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

dilakukan di PT. 

Bitratex Industries 

Semarang sedangkan 

penelitian terdahulu 

dilakukan di Unit 

Kerja PT. Ekamas 

Fortuna Kabupaten 

Malang. 

1. Jenis penelitian 

ini adalah yuridis 

empiris 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

merupakan 

penelitian yuridis 

sosiologis. 

Unsur Kebaruan 
Dalam penelitian ini 

yaitu terletak pada 

fokus penelitian 

berupa: (1) Proses 

Penyusunan PKB; (2) 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

Penyusunan PKB; (3) 

Upaya penindakan 

dan Bentuk 

pendampingan atas 

pelanggaran kerja oleh 

anggota kspn pada 

PKB. 
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4 Karissa 

Ayu 

Aulia 

Putri 

(2016) 

Fungsi Serikat 

Pekerja Sebagai 

Pihak Pembuat 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 

Dan 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial 

Di PT. Djitoe 

Indonesian 

Tobacco Coy 

Surakarta. 

Pelaksanaan Serikat Pekerja 

sebagai pihak pembuat 

Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) dan PPHI di PT. 

Djitoe Indonesian Tobacco 

Coy Surakarta telah 

terlaksana dengan baik 

sesuai perundang-undangan 

yang berlaku, akan tetapi 

masih terdapat hambatan 

dalam melaksanakan fungsi 

Serikat Pekerja sebagai 

pihak pembuat PKB dan 

PPHI di PT. Djitoe 

Indonesian Tobacco Coy 

Surakarta yakni 

Pengusahamasih menjadi 

pihak yang kuat dalam 

pembuatan PKB dan 

hambatan kedua belah pihak 

tidak semua berkenan untuk 

diwakili oleh Serikat 

Pekerja dalam PPHI. 

Persamaan: 

Mengkaji tentang 

Hukum Perjanjian 

Kerja Bersama pada 

Perusahaan. 

Perbedaan: 

1. Penelitian ini 

dilakukan di PT. 

Bitratex 

Industries 

Semarang 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

dilakukan diPT. 

Djitoe Indonesian 

Tobacco Coy 

Kota Surakarta. 

2. Jenis penelitian 

ini adalah yuridis 

empiris 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

merupakan 

penelitian yuridis 

normatif. 

 

Unsur Kebaruan 

Dalam penelitian ini 

yaitu terletak pada 

fokus penelitian 

berupa: (1) Proses 

Penyusunan PKB; (2) 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

penyusunan PKB; (3) 

Upaya penindakan 

dan Bentuk 

pendampingan atas 

pelanggaran kerja oleh 

anggota kspn pada 

PKB. 
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2.2 Landasan Teori  

Penelitian ini, menggunakan 4 jenis teori yaitu Teori Perundang-

Undangan, Teori Kehendak Yuridis, Teori Implementasi Kebijakan serta 

Teori Tujuan Hukum. Teori tersebut akan di uraikan dalam penjelasan 

sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Segi Tiga (Robert B.Seidmann) 

Pembentukan produk hukum, intinya pembentukan undang-

undang dalam pembangunan hukum, dapat dikategorikan sebagai 

problem hukum makro law in abstracto dalam arti membentuk 

norma hukum umum-abstrak dalam menata pola hubungan manusia 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berkaitan dengan 

model penyelesaian sengketa. Teori pembentukan Perundang-

Undangan atau Gesetzgebungtheorie merupakan disiplin yang 

interdisipliner terkait ilmu politik dan sosiologi, Ilmu Pengetahuan 

Perundang-Undangan merupakan bidang hukum Tata Negara. 

Hasil akhir dari seluruh proses pembentukan hukum memiliki 

keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum 

diberlakukan dan dilaksanakan. Kehidupan dalam masyarakat yang 

sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh 

adanya suata tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari 

segi ekstern, dari segi intern didukung lebih dari satu macam tatanan. 

Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Robert B. Seidman  (Satjipto, 

1990: 27) dalam suatu dalil-dalil mengenai bekerjanya hukum dalam 
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masyarakat yang meliputi: 

1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana 

seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan 

bertindak. 

2) Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak 

sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan 

fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-

sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta 

keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-

lainnya mengenai dirinya.  

3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak 

sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi 

peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, 

sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan 

sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka 

serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang 

peranan.  

4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah 

laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks 

kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya 

yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang 

dari pemegang peranan serta birokrasi. 
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Peraturan perundang-undangan mengandung norma-

norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta berfungsi 

menetapkan suruhan (harus melakukan perbuatan), larangan (harus 

tidak melakukan perbuatan), pembebasan (boleh tidak melakukan 

perbuatan), atau pengizinan (boleh melakukan perbuatan). Namun 

selain itu peraturan perundang-undangan dapat juga mengandung 

norma hukum yang memberikan kuasa untuk menetapkan norma 

hukum yang umum dan abstrak, yang berisi suruhan dan larangan 

serta mencabut atau menarik kembali wewenang/kuasa yang 

diberikan tersebut. Dengan norma-norma hukum itu peraturan 

perundang-undangan bertujuan mengatur tata kehidupan 

masyarakat, selain sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui 

bersama serta telah mantap, juga sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai oleh msyarakat sendiri. Keputusan yang tidak mengandung 

norma hukum yang umum dan abtsrak, misalnya yang hanya 

mengandung norma hukum dan konkret, individual, dan abstrak, 

serta individual dan konkret, tidak dapat digolongkan ke dalam 

peraturan perundang-undangan (wetttelijke regels) atau peraturan 

kebijakan (beleidsregels) (Indrati, S.  1998: 185). 

Menurut Attamimi berpendapat bahwa dalam menyusun 

sebuah peraturan perundang-undangan diperlukan asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, 

meliputi: 
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a) Asas tujuan yang jelas; 

b) Asas perlunya pengaturan; 

c) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; 

d) Asas dapatnya dilaksanakan; 

e) Asas dapatnya dikenali; 

f) Asas kepastian hukum; 

g) Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

h) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual 

(Attamimi, 1992: 344-345). 

Teori perundang-undangan mencakup teori pembentukan 

produk hukum. Teori pembentukan produk hukum ini salah 

satunya dari Robert B.Seidmann yang dikenal dengan Teori Segi 

Tiga (Three Angle Theory). Teori  pemikiran dari Robert 

B.Seidmann  dalam  bukunya  berjudul Law  and 

Deveploment:  Ageneral  Model,  inti  teorinya,  sebagai 

berikut: 

a) Pertama, interaksi politik dalam proses pembentukan 

hukum (undang-undang)  yang  menunjukkan  proses 

saling  mempengaruhi  dan  intervensi  eksponen-

eksponen yang terkait dalam kewenangan legislasi 

antara  pembentuk  hukum  (law  makers),  birokrasi 

penegak hukum (law enforcement bureaucracy), dan 

pemegang peran (roleouccapants); 
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b) Kedua, dipersepsikan  bahwa  undang-undang  dalam 

proses  pembentukan  hukum  merupakan  produk 

politik,  dan  konfigurasi  politik  dipandang  sebagai 

variabel  bebas  (independencevariable),  tipe  hukum 

yang  dihasilkan  dari  proses  legislasi  diposisikan 

pada variabel tergantung (dependencevariabel); 

c) Ketiga, indikator  dari  konfigurasi  politik  ditentukan 

oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan 

peranpers  (massmedia),  sedangkan  indikator  proses 

pembentukan  hukum  (undang-undang),  publikasi 

rancangan  undang-undang,  partipasi  masyarakat, 

komplain publik sebagai pemegang peran dan juga 

eksponen birokrasi penegak hukum. 

d) Keempat, proses pembentukan ini dalam konfigurasi politik 

demoktratis mengarahkan mekanisme untuk selalu 

mengarahkan pada pembentukan hukum (undang-undang) 

responsif terhadap aspirasi, keinginan-keinginan, kebutuhan-

kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan 

bekerjanya hukum. 

e) Kelima, dalam kerangka pembentukan hukum (undang-

undang) menunjukan keterkaitan pembentukan undang-undang 

(lawmaker) dalam kewenangannya membentuk aturan 

berperilaku yang menentukan sanksi, keseluruhannya itu suatu 



31 

 

 

 

 

yang kompleks dipengaruhi kekuatan sosial, politik, ideologi, 

dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dan umpan balik dari 

pemegang peran (roleoccupant) dan birorkrasi (bureaucracy) 

(Atmadja, dkk. 2018: 150). 

Metode yang digunakan disebut ROCCIPI, berturut-turut: 

Rule (Peraturan), Oppurtunity (Kesempatan); Capacity 

(Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest 

(Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi=nilai-nilai 

dan sikap). Model metode ini dikelompokkan kedalam dua faktor (a) 

faktor subyektif terdiri atas: kepentingan (insentif), dan ideologi-

politik (nilai dan sikap) yang punya ruang pilihan pribadi yang 

sangat luas; (b) faktor obyektif, terdiri atas: peraturan, kesempatan, 

kemampuan pembentuk undang-undang, komunikasi, dan proses 

(Andri, 2009: 133). 

2.2.2 Teori Implementasi  Kebijakan (Teori Van Meter dan Van 

Horn) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004:79) 

yaitu: 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam 

melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai 

dengan program yang sudah direncanakan. 



32 

 

 

 

 

2) Sumber-sumber kebijakan 

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses 

implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan 

sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber 

kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

3) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana 

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri 

badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting 

karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan 

para badan atau instansi pelaksananya. 

4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

Komunikasi memegang peranan penting bagi 

berlangsungnya 

koordinasi implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi 

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan 

sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

5) Sikap para pelaksana 

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi 
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dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap 

badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki 

terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut 

mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah 

ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, 

sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga 

merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

implementasi. 

Teori Implementasi Kebijakan Subarsono mengatakan 

bahwa agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi. Faktor disposisi menjadi faktor penghambat karena 

proses pengajuan permohonan PKB ke Pengusaha direspon lama 

sebagaimana Teori Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono 

bahwa Disposisi Implementator ini mencakup tiga hal yang 

penting, yakni respon, kognisi dan intensitas disposisi 

implementator. 
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2.2.3 Teori Kehendak Yuridis (Rudolf Stammler) 

Hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. 

Kehendak itu memicu kesadaran bersama (bukan orang per orang) 

suatu masyarakat manusia untuk membentuk peraturan-peraturan 

hukum. Untuk menjamin hidup bersama yang teratur, dibutuhkan 

perbuatan yang mengatur, wujudnya adalah hukum.Menurut asumsi 

dari Teori Stammler katanya:  

Orang mau berbuat sesuatu pasti untuk mengejar suatu 

tujuan. Jadi tujuan memnentukan perbuatan. Bagi Stammler, 

perbuatan merupakan materi, diberi bentuknya oleh tujuan 

yang dikehendaki. Karena materi telah diberi bentuknya oleh 

tujuan, maka materi dan bentuk lebur menjadi satu kesatuan 

yang mewajibkan. Materi dan bentuk selalu merupakan 

bagian integral dari tuuan. Jadi tidak ada lagi pemisahan yang 

tegas antara materi dan bentuknya karena materi yang diberi 

bentuknya oleh tujuan menciptkan hidup bersama yang 

teratur.  

 

Sesuai dengan Teori Kant, bentuk menunjuk pada sifat 

mewajibkan. Disini hukum telah memperoleh sifat mewajibkan oleh 

kehendak untuk hidup teratur. Dalam teori Stammler, jelas kiranya 

bahwa hidup bersama yang teratur menghendaki adanya hukum 

sebagai penjamin keteraturan. Kehendak akan hukum itulah yang 

oleh Stammler disebut kehendak yuridis. Kehendak yuridis ini harus 

menjadi dasar dan syarat seluruh aturan hukum positif (W. 

Friedmann. Legal Theory: terjemahan Bernard, dkk 2006: 103). Jadi 

suatu aturan hukum positif terletak pada kehendak yuridis. Kehendak 

yuridis tidak berkaitan dengan isi kaidah hukum, sebaliknya ia 
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merupakan bidang formal. Sifat normatif dari hukum harus bertolak 

dari segi formalnya bukan materinya.  

Mengenai teorinya tentang Kemauan, Stammler 

berpandangan bahwa kehendak yuridis bersifat trasendental yaitu 

karena sifatnya mewajibkan maka kehendak yuridis menunut supaya 

orang menaati aturan-aturan hukum. Meski kehendak merupakan 

kemauan yang cenderung ditentukan dari caranya sendiri yang 

bersifat personal, namun dari segi yuridisnya hubungan-hubungan 

hukum antar satu orang ke orang lainnya menunut secara legal yang 

mana kekuatannya mengikat. Tanpa adanya kehendak yuridis, suatu 

aturan hukum positif tidak akan memiliki arti normatif apa-apa. Ini 

membedakan kehendak yuridis dengan kehendak lain seperti halnya 

kehendak moral yang bersifat personal dan batiniah.  

Sebagai bagian dari hukum, kehendak yuridis haruslah 

memuat keadilan yang tidak hanya menuntut untuk dipatuhi saja 

tetapi juga dilandasi kehendak yang didasari atas komitmen bersama, 

kesepakatan para pihak, yang sifatnya obyektif. Menurut Stammler 

“ekonomi sebagai unsur hidup manusia yang serentak merupakan 

modal kemauan manusia” yang artinya memberikan keadilan kepada 

orang yang merupakan hak nya. (Bernard, dkk. 2006 :  104). 
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2.2.4 Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch 

Salah  satu  teori  yang  mengungkapkan tentang  tujuan  

hukum  adalah  milik  Gustav Radbruch. Radbruch menempatkan 

tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Secara berurutan 

keadilan menempati posisi yang pertama, dan selanjutnya aspek 

jaminan kepastian dan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan 

hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling 

menopang satu dengan yang lain (Supriyano, 2016). 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan  

perilaku  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku,  

sebaliknya  tanpa  ada kepastian hukum maka seseorang tidak 

memiliki ketentuan baku dalam  menjalankan  perilaku. Dengan 

demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan 

kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Masyarakat tidak 

hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dari 

kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga 

menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan 

yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan 

yang lain. Sekarang ini kita melihat bahwa hukum itu dituntut 

untuk memenuhi berbagai karya, oleh Gustav Radbruch ketiganya-

tiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai 

dasar adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Supriyano, 

2016). 
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Hukum pada dasarnya dibentuk karena pertimbangan 

keadilan (gerechtigkeit) di samping kepastian hukum 

(rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Menurut 

Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum), keadilan harus menempati 

posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan 

kemanfaatan.  

1) Keadilan  

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui 

peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-

kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang 

sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa 

yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh 

sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang 

istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum. 

2) Kemanfaatan  

Kemanfaatan  pada dasarnya adalah salah satu bentuk 

asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu  hukum 

terlebih lagi suatu kepastian hukum. Kesimpulan dari kedua 

pendapat singkat tersebut yaitu asas doelmatigheid memiliki 

tingkat prioritas yang lebih tinggi dari pada asas 

rechtmatigheid. Sehingga dalam kondisi apapun ketika asas 

rechtmatigheid dan asas doelmatigheid ini sangat tidak sejalan 
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bahkan menjadi nampak kontras sekali, maka asas 

doelmatigheid yang harus didahulukan. 

3)  Kepastian hukum 

Kepastian hukum adalah “scherkeit des rechts selbst” 

(kepastian tentang hukum itu sendiri) sesuatu yang baru, yaitu 

sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik 

yustisibel. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap 

tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya 

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat.  

 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Mengenai Hubungan Industrial 

2.3.1.1 Definisi Hubungan Industrial 

Hubungan industrial atau disebut juga dengan industrial 

relation adalah hubungan yang terjadi antara semua pihak yang 

tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau 

jasa di suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah 

pihak yang langsung terkait dengan proses produksi atau pihak 

yang saling berkepentingan yakni antara Pengusaha dengan 

serikat pekerja serta pihak ketiga adalah Pemerintah yang 

berkepentingan atas pertumbuhan perekonomian secara umum 

dan dunia usaha khususnya.( Harianto, 2016 : 183).  
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Dalam buku yang berjudul “Industrial Relation - Theory 

and Pratice” karangan (Salamon, 2000:45) mengemukakan teori 

hubungan industrial bahwa : 

“However, it is diffiicult to define the term industrial 

relations in a precise and universally accept way. 

Industrial relation for many is manufacturing units 

imposing restrictive practices, strikes, and collective 

bergaining”yang artinya (Betapapun keberadaannya, 

sangat sulit untuk mendefinisikan pengertian hubungan 

industrial yang tepat dan bisa diterima secara umum. 

Hubungan industrial dipersepsikan sebagai keadaan yang 

penuh waktu, tidak terorganisikan, pekerjaan kasar, unit 

kerja manufaktur, mogok kerja dan kesepakatan bersama). 

 

Dalam theory Salamon lainnya dijelaskan di dalam 

Hubungan Industrial sejumlah melibatkan konsep, misalnya 

konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan dan kewenangan, 

individualisme dan kolektivitas, hak dan kewajiban, serta 

integritas dan kepercayaan (Salamon, 1987 : 46). 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai pasal 1 angka 16 adalah : 

“Hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 

unsur Pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang 

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.” 

 

Dari beberapa definisi yang sudah dijabarkan di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan industrial merupakan 

jalinan kerja antar beberapa pihak yaitu Pengusaha, Pekerja serta 

Pemerintah yang memiliki penempatan hubungan kerja masing-
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masing, yaitu Pengusaha memiliki tugas sebagai penggerak dan 

mengawasi jalannya perusahaan, pekerja mempunyai tugas 

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kerja serta 

Pemerintah bertugas membuat kebijakan yang harus dipatuhi 

oleh para pihak serta membantu menyelesaikan apabila terdapat 

perselisihan hak. Agar dalam membangun hubungan industrial 

dapat berjalan sinergis, maka perlu adanya kesadaran para pihak 

dalam melaksanakan tanggung jawab sosial demi 

keberlangsungan sebuah perusahaan.  

2.3.1.2  Tujuan Hubungan Industrial  

Tujuan Hubungan Industrial menurut Shamad (2000) 

dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Industrial di 

Indonesia,” menyatakan bahwa tujuan hubungan industrial 

adalah : 

1. Menyukseskan pembangunan dalam rangka 

mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu 

masyarakat adil dan makmur. 

2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban 

kerja serta ketenangan usaha; meningkatkan produksi 

dan produktivitas kerja. 
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4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya 

sesuai dengan martabatnya manusia. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan terlaksananya hubungan 

industrial sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas 

baik Pengusaha maupun pekerja dengan memperhatikan 

kesejahteraan pekerja. Dalam pelaksanaan peningkatan 

kesejahteraan pekerja, perlu adanya hubungan mitra kerja 

yang solid dengan melakukan komunikasi yang baik. 

Menurut Rahayu (2002 : 9) hubungan industrial adalah 

“Kunci dari hubungan industrial yang dinamis dan aman 

adalah Komunikasi”. 

 

Definisi komunikasi yang baik yaitu antar 

Pengusaha dengan Pekerja saling memahami kebutuhan 

kedua belah pihak salah satunya melaksanakan sarana 

hubungan industrial dengan membentuk Peraturan 

Perusahaan. Peraturan Perusahaan dapat terlaksana secara 

baik apabila dilandasi dengan  komunikasi yang baik antar 

kedua belah pihak. Jika dalam implementasinya sebuah 

perusahaan sudah bisa menjalankan interaksi yang kondusif 

dengan pekerjanya, ini akan menghasilkan hal positif bagi 

perkembangan perusahaan. 
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2.3.1.3  Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial 

Mewujudkan kesejahteraan pekerja yang adil perlu 

adanya pembentukan peraturan perundangan-undangan yang 

berkepastian hukum. Menurut Tri Sulistiyono (2016: 61) dalam 

Jurnalnya yang berjudul The Effectiveness Of Labour Regulation 

In Protecting Informal Workers’ Welafare bahwa yaitu : 

“A worker is every person who works for a wage of other 

forms of remuneration. Other forms of remunerations in 

this definition refers to the remunerations given by the 

employer to his/her workers in the form of fresh money, 

daily needs, facilites such as medical facilities, accidental 

facilities, and other bonus.” 

(kesejahteraan pekerja adalah pemenuhan kebutuhan fisik 

dan spiritual dan / atau kebutuhan (pekerja) baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau 

tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja di 

lingkungan kerja yang aman dan sehat). 

 

Menurut Siagian (2012:274), yakni : 

“Kesejahteraan karyawan merupakan biaya sampingan 

pemberian pelayanan kesehatan kepada para karyawan 

berupa asuransi bersama, asuransi kesehatan, asuransi gigi, 

asuransi kematian, asuransi kecelakaan”. 

 

Sedangkan Menurut Hasibuan (2006a:185) bahwa 

“Program kesejahteraan karyawan adalah balas jasa 

pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan”. 

Tidak hanya dalam definisinya saja, menurut Hasibuan 

dalam kesejahteraan pekerja juga mempunyai tujuan dalam 

pemberian nya yaitu di antara nya : 



43 

 

 

 

 

1. Untuk meningkatkan kesetian dan keterikatan 

karyawan-karyawan kepada perusahaan. 

2. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan 

bagikaryawan beserta keluarganya. 

3. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas 

kerja karyawan. 

4. Menurunkan tingkat absensi 

5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik 

serta nyaman. 

6. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan. 

7. Memeliharakesehatan dan meningkatkan kualitas 

karyawan. 

8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

9. Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia. 

10. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan 

perusahaan. 

Menurut Tjuju dan Suwatno (2013c:131),  

“Kesejahteraan yang  bersifat ekonomis adalah imbalan 

yang dibayarkan pada para pekerja/anggota organisasi 

untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomis”. 
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Diantaranya dapat berbentuk : 

1. Tunjangan hari raya, yaitu diberikan dalam bentuk uang 

kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan. 

2. Uang pensiun, dana yang diberikan kepada karyawan 

berupa uang sebagai bentuk terima kasih perusahaan 

karena telah ikut menjalankan kesusksesan perusahaaan. 

3. Uang pengobatan, dana yang diberikan kepada karyawan 

berupa uang perngobatan untuk melindungi kesehatan 

karyawan. 

4. Pakaian dinas, seragam yang dgunakan karyawan sehari-

hari dalam bekerja. 

5. Transport, dana yang digunakan sebagai pengganti biaya 

perjalanan dinas karyawan. 

6. Uang duka, bentuk keperdulian perusahaan kepada 

karayawan yang sedang mengalami duka atau musibah 

kematian. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan dengan adanya pemberian kesejahteraan bagi pekerja 

dalam penentuan upah, jaminan sosial terakit kesehatan dan 

keselamatan kerja lebih terarah, jelas dan terbuka serta dalam 

memenuhi kebutuhan pekerjanya lebih sesuai dan tepat. Untuk itu 

dalam memberikan jaminan kesejahteraan pekerja baik langsung 
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maupun tidak langsung perlu ditetapkan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan  demi terlaksana nya hak-hak pekerja. 

2.3.1.4  Sarana-Sarana Hubungan Industrial 

Untuk menciptakan hubungan industrial yang benar-

benar efektif, diperlukan sarana-sarana hubungan industrial 

yang jelas. Menurut Suwatno dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu hubungan industrial 

dapat berhasil oleh beberapa sarana utama hubungan industrial 

baik di tingkat mikro (tingkat perusahaan) maupun makro 

prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Perusahaan 

Peraturan perusahaan adalah ketentuan yang memuat 

mengenai kewajiban dan hak pekerja serta kewenangan dan 

kewajiban Pengusaha, harus mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku. Peraturan perusahaan 

memuat ketentuan antara lain: 

a. Hari kerja, jam kerja, dan waktu kerja lembur  

b. Waktu istirahat kerja dan cuti  

c. Skala upah, tunjangan dan bonus  

d. Program keselamatan dan kesehatan  

e. Ketentuan dan tindakan disiplin  

f. Perawatan kesehatan dan pengobatan  

g. Program kesejahteraan pekerja dan keluarganya.  
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2. Lembaga Bipartit 

 Lembaga Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan 

musyawarah antara wakil Pengusaha dan unit-unit kerja dan 

kelompok golongan jabatan pekerja. Fungsi utamanya adalah 

untuk membahas masalah hubungan industrial di perusahaan 

guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesehatan pekerja, 

serta menjamin kelangsungan usaha. 

3. Serikat Pekerja  

Serikat pekerja adalah partisipasi yang dilakukan secara 

langsung atau melalui sistem perwakilan dalam bentuk serikat 

diantara para pekerja. Serikat pekerja juga merupakan 

perwujudan hak dan kebebasan pekerja berorganisasi dan 

mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-undang 

Dasar 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. 

4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  

Perjanjian Kerja Bersama sama halnya dengan Peraturan 

Perusahaan yang memuat ketentuan mengenai kewenangan dan 

kewajiban Pengusaha, serta kewajiban dan hak pekerja. 

Perbedaanya adalah bahwa Peraturan Perusahaan disusun secara 

sepihak oleh Pengusaha dengan atau tanpa konsultasi 

terlebih dahulu dengan pekerja, kemudian disahkan oleh 

Pemerintah. Disamping ketentuan mengenai waktu kerja dan 

waktu istirahat, pengupahan dan jaminan social, keselamatan dan 
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kesehatan kerja, serta ketentuan dan tindakan disiplin 

sebagaimana dimuat dalam peraturan perusahaan, PKB juga 

memuat ketentuan serikat pekerja, fasilitas yang disediakan 

perusahaan untuk serikat pekerja, dan pelaksanaan berunding 

bersama dengan Pengusaha. 

5. Asosiasi Pengusaha 

Asosiasi Pengusaha adalah asosiasi atau organisasi yang 

terdiri dari para Pengusaha untuk saling tukar menukar 

informasi dan pengalaman, kebijakan dibidang pengembangan 

dan perlindungan dunia usaha. Terdiri dari penyusunan PKB, 

K3, dan mendorong Pengusaha untuk peduli pada masyarakat 

dan lingkungan (CSR). Asosisasi Pengusaha dapat 

dibentuk berdasarkan menurut sektor industri atau jenis usaha, 

mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi 

hingga tingkat pusat atau tingkat nasional. 

6. Lembaga Tripartit  

Lembaga Tripartit adalah forum konsultasi antara wakil-

wakil serikat pekerja, asosiasi Pengusaha dan pemerintah, 

dengan tujuan untuk membantu pemerintah untuk merumuskan 

kebijakan ketenagakerjaan dan menyelesaikan masalah – 

masalah hubungan industrial. Ada beberapa lembaga 

yang beranggotan unsur tripartit seperti Dewan Penelitian 

Pengupahan, Dewan Pelatihan Kerja, Dewan Produktivitas, serta 
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Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengadilan Hubungan 

Industrial pada dasarnya merupakan lembaga tripartit disamping 

Hakim Negeri sebagai unsur Pemerintah, juga dilengkapi dengan 

Hakim Ad-hoc mewakili unsur apa Pengusaha dan mewakili 

unsur Serikat Pekerja. 

7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

adalah lembaga yang menangani setiap keluhan, perbedaan 

pendapat atau tuntutan pekerja apabila penyelesaiannya belum 

selesai oleh lembaga tripartit. 

8. Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan  

Peraturan perundangan Ketenagakerjaa adalah hukum yang 

mengatur hubungan kerja antara pekerja dan Pengusaha 

berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2004 tentang 

Ketenagakerjaan serta Permenakertrans Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan 

Perusahaan serta Tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian 

Kerja Bersama. Oleh karena itu, peraturan perundangan tenaga 

kerja sangat luas, mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama 

bekerja dan sesudah bekerja, seperti pendaftaran lowongan 

dan pencari kerja, waktu istirahat, pengupahan, perlindungan, 

jaminan hari tua, dan lain-Lain. 
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9. Pendidikan Hubungan Industrial 

Pendidikan hubungan industrial adalah pengetahuan 

mengenai prinsip-prinsip hubungan industrial, peraturan 

perundangan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kemampuan 

mereka berorganisasai berunding bersama, dan menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial.  

Pendidikan hubungan industrial ini perlu dipahami oleh 

semua pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan dalam 

Pasal 103 UU Ketenagakerjaan dalam melakukan sarana 

Hubungan Industrial dibentuk menjadi beberapa bagian yaitu 

melalui : Serikat Pekerja, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerja 

Bipartit, Lembaga Kerja Tripartit, Peraturan Perusahaan, 

Perjanjian Kerja Bersama, dan Peraturan perundang-undangan 

Ketenagakerjaan serta Lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial 

Berdasarkan pendapat ahli maka dapat disimpulkan dengan 

adanya sarana-sarana hubungan industrial melalui ketentuan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hubungan 

kemitraan antara Pengusaha dengan Pekerja bisa saling 

membuka diri menyampaikan keinginan hak antar kedua belah 

pihak salah satunya dalam pelaksanaan sarana hubungan 

industrial dengan mewujudkan Perjanjian Kerja Bersama. 

Perjanjian ini dibentuk berdasarkan atas kemauan bebas serta isi 
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perjanjian nya berasal dari kesepakatan bersama yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. 

2.3.2 Tinjauan Tentang Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

2.3.2.1 Pengertian Tentang Undang-Undang 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa 

pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesehan 

atau penetapan dan pengundangan. Menurut ketentuan pasal 3 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 

bersama Presiden.  

Ketentuan yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat berwenang untuk membuat Undang-

Undang sebagai salah satu bentuk perturan perundang-

undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum 

nasional. Undang-undang yang baik dapat terwujud apabila 

didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga 

memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara 

atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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f. Kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan 

dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang merupakan 

peraturan yaang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai 

kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran 

negara, namun dalam asas hukum pemberlakuannya tidak boleh 

bertentangan dengan  kepentingan umum. 
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2.3.2.2 Substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan 

Permenakertrans Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara  

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan 

dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenakertrans 

Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa adanya 

kebijakan pemerintah tentang Pembuatan dan PendaftaranPerjanjian 

Kerja Bersama, Penentuan Tugas, Hak dan Kewajiban Para Pihak , PPHI 

apabila ditemukan deadlock dalam pembentukan PKB serta Upaya 

hukum Pengusaha terkait Pelanggaran Kerja pada PKB di PT. Bitratex 

Industries Semarang. 

Pasal 116 disebutkan bahwa dalam penyusunan perjanjian kerja 

bersama pada tahap awal dijelaskan dalam ayat (1) yaitu Perjanjian Kerja 

Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja atau serikat buruh atau beberapa 

serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusahaatau 

beberapa Pengusahadan dalam ayat (2) yaitu Penyusunan perjanjian kerja 

bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara 

musyawarah. 
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Terkait Hak dan Kewajiban dalam Pasal 124 ayat (1) memuat : 

a. Hak dan kewajiban Pengusaha 

b. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja 

atau buruh; 

c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja 

bersama; dan 

d. Tanda tangan para pihak pembuatan perajnjian kerja bersama. 

Pasal 117  bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

Pasal 124 ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerja 

bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 151 ayat  1 dijelaskan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja 

serta Pemerintah dengan segala upaya hukum mengusahakan agar jangan 

terjadi pemutusan hubungan kerja, serta dalam Pasal 155 ayat 1 

menjelaskan apabila pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. 

Menurut Permenakertrans Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Persyaratan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 14 ayat (2) 

dijelaskan bahwa “Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan 

kemauan bebas kedua belah pihak". 
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Pasal 21 tentang tata tertib perundingan PKBPerundingan 

pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang 

sekurang-kurangnya memuat: a.tujuan pembuatan tata tertib; b. susunan 

tim perunding; c.lamanya masa perundingan; d. materi perundingan; e. 

tempat perundingan; f. tata cara perundingan; g. cara penyelesaian apabila 

terjadi kebuntuan perundingan; h. sahnya perundingan; dan i. biaya 

perundingan. 

Pasal 24 dijelaskan bahwa PKB sekurang-kurangnya harus 

memuat: a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat 

buruh; b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; c. nomor serta 

tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota; d. hak dan kewajiban Pengusaha; e. hak 

dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; f. jangka 

waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan g. tanda tangan para pihak 

pembuat PKB. 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial apabila terjadi 

deadlock dijelaskan pada Pasal 25 ayat (3) yaitu “Dalam hal perundingan 

pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan 

kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan 

untuk dilakukan penyelesaian.” 

Pasal 32 pada ayat 1 dan 2 terkait pelaksanaan PKB yaitu (1) 

Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib 
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melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. (2) Pengusaha dan serikat 

pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya 

kepada seluruh pekerja/buruh. 

Sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila terdapat pelanggaran 

dalam pelaksanaan PKB juga dijelaskan pada pasal 34 bahwa “Barang 

siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” 

Penjelasan tiap-tiap pasal di atas bahwa terkait proses pembuatan 

dan pendaftaran PKB, faktor pendukung dan penghambat serta upaya 

hukum Pengusaha apabila terdapat pelanggaran kerja pada PKB yang 

dilakukan oleh anggota KSPN. Maka dalam analisis hukum perjanjian 

kerja bersama ketentuan isinya tidak boleh lebih rendah dari peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan dalam prosesnya 

wajib di rundingkan secara mufakat dan adil serta tiap butir-butir pasal 

yang di buat mempunyai aturan dan sanksi tegas yang harus dipenuhi dan 

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Pengusaha, 

Serikat Pekerja serta Pemerintah khususnya Disnaker sebagai regulator 

terkait Pendaftaran PKB, Lembaga PPHI apabila terjadi deadlock dan 

menentukan penetapan pemutusan hubungan kerja yang transparan dan 

akuntabel. 
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2.4 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha dengan 

PUK KSPN PT. Bitratex Industries Semarang yaitu meliputi tahapan berupa 

(a) PUK KSPN PT. Bitratex Industries melaksanakan perundingan intern; 

(b) Pengajuan permohonan PKB ke pengusaha atau membuat janji dengan 

manajemen Perusahaan; (c) Pelaksanaan Perundingan PKB antara 

Pengusaha dengan Serikat Pekerja; (d) Kesepakatan Hasil Perundingan; (e) 

Pengesahan PKB oleh Pimpinan Perusahaan; (f) Pendaftaran PKB di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang; dan (g) Pelaksanaan PKB 

oleh pihak-pihak terkait 

2) Faktor pendukung dalam proses Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama pada 

PT. Bitratex Industries Semarang yaitu adanya sosialisasi/pengarahan dan 

penyuluhan hukum dari Advokad atau ahli hukum terkait dengan 

penyusunan PKB; terdapat PUK KSPN pada PT. Bitratex Industries 

Semarang; dan adanya dukungan penuh dari Disnaker Kota Semarang 

dalam  pendaftaran PKB. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terjadinya 

perbedaan pendapat terhadap isi PKB, tidak semua anggota pengurus serikat 

pekerja mengikuti proses penyusunan PKB, proses pengajuan permohonan 
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PKB ke pengusaha direspon lama dan tidak semua anggota KSPN serikat 

pekerja/ mengetahui dan memahami isi PKB 

3) Upaya penindakan oleh pengusaha apabila KSPN PT. Bitratex Industries 

Semarang melakukan pelanggaran perjanjian kerja bersama yaitu dengan 

pemberian sanksi secara bertingkatmulai dari pembinaan, pemberian surat 

perngatan I, pemberian surat peringatan II, pemberian Surat peringatan III, 

Schorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bentuk pendampingan 

PUK KSPN apabila KSPN PT. Bitratex Industries Semarang Melakukan 

Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yaitu menerima Pengaduan dari 

pekerja, pendampingan ke HRD, dan menjadi mediator antara 

pengadu/pekerja dan HRD. 

 

5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Keberadaan PUK KSPN PT. Bitratex Industries Semarang diharapkan 

menjadi pengawal, pemantau dan pengawas dalam kasus dugaan 

pelanggaran PKB oleh anggota serikat pekerja untuk mewujudkan  

keharmonisan hubungan timbal balik antara pekerja dan perusahaan. 

2. Perlunya pendampingan kepada setiap pekerja yang melakukan 

pelanggaran PKB tidak hanya sebatas adanya aduan dari pekerja. Hal ini 

akan membantu para pekerja yang melakukan pelanggaran dalam 

memberikan penjelasan kepada pihak Manajer HRD. 
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