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SARI 

 
 Anugroho,Sigit.2006. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2005 
antara Direksi PT Perkebunan Nusantara IX dengan Federasi Serikat Pekerja 
Perkebunan IX Divisi Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX  di Pabrik 
Kebun Getas Kabupaten Semarang. Sarjana Ilmu Hukum Universitar Negeri 
Semarang. Herry Subondo. Rustopo. 216 h. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Hambatan, Perselisihan  
Bertitik tolak dari pencapaian hubungan kerja yang harmonis dan serasi antara 
Pekerja dan Pengusaha maka diperlukan dasar sebagai pedoman pengaturan hak dan 
kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha dalam bentuk Perjanjian Kerja 
Bersama.Pelaksanaan PKB tentu ada hambatan yang terjadi, hambatan-hambatan 
yang terjadi bisa menimbulkan perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha.  Untuk 
mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama  di 
Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan, Perlu 
diadakan penelitian. 
 Permasalah yang angkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan 
Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan. (2) Hambatan yang terjadi dalam 
pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan 
Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan  (3) Bagaimana penyelesaian perselisihan 
yang terjadi  di Pabrik Kebun getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman 
Tahunan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Bersama,(2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Bersama, (3) Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan yang 
terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT 
Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil 
lokasi di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman 
Tahunan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala bagian SDM kebun Getas 
yang mewakili Perusahaan, Pekerja Pabrik Kebun Getas dan Pengurus Serikat 
Pekerja Unit Kebun Getas. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara,  Obvervasi 
dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 
data triangulasi sumber. Sedangkan metode analisa data yang dipakai Deskriptif 
analitis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKB  di Pabrik Kebun 
Getas PT Perkebunan Nusantara IX pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, 
meskipun ada beberapa hak kedua pihak yang tidak dapat dipenuhi pihak lain, seperti 
kewajiban perusahaan memberi makanan tambahan bagi pekerja yang bekerja  secara 
terus menerus berhubungan dengan Bahan Berbahaya beracun (B3), tidak dipenuhi 
perusahaan. Kewajiban pekerja untuk mentaati peraturan Tata Tertib kerja masih 
banyak dilanggar Pekerja. Tidak terpenuhinya hak para pihak tidak sampai 
menganggu hubungan kerja atau tidak sampai terjadi perselisihan hubungan 
industrial. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PKB yaitu karena 
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belum optimalnya peranan Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja 
dalam PKB, Ketidaktahuan dan kurang pedulinya Pekerja terhadap hak-hak mereka 
yang ada dalam PKB, Sumber Daya Pekerja yang rendah. Dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Pabrik Kebun Getas selama ini bisa 
terselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat antara Pekerja dengan Atasannya, 
maupun antara Serikat Pekerja dengan Direksi perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan PKB di Kebun 
Getas pada prinsipnya telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa 
kesepakatan yang tidak dilaksanakan kedua pihak. Tidak terlaksanaannya 
kesepakatan oleh kedua pihak tidak sampai menimbulkan perselisihan hubungan 
kerja karena selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam 
pelaksanaan PKB di Pabrik Kebun Getas terdapat hambatan-hambatan yaitu (1) 
Kurang optimalnya peranan Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak 
Pekerja, (2) Ketidaktahuan dan masih kurangnya kepedulian Pekerja terhadap hak-
haknya sebagai bekerja, (3) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
terjadi dalam Pelaksanaan PKB di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX 
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dalam pelaksanaannya selalu dapat 
diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hendaknya perlu dimaksimalkan 
peran Serikat Pekerja untuk memperjuangkan hak-hak Pekerja yang ada dalam PKB, 
dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengurus melalui, pelatihan 
advokasi dan peningkatan wawasan tentang hukum ketenagakerjaan melalui orientasi 
dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, hendaknya kesadaran Pekerja 
terhadap hak-haknya yang ada dalam PKB ditingkatkan melalui pembagian naskah 
PKB bagi seluruh Pekerja oleh Direksi/perusahaan maupun penjelasan materi PKB 
baik oleh Serikat Pekerja maupun oleh Direksi/perusahaan. Perlunya peningkatan 
Sumber Daya Pekerja melalui peningkatan disiplin kerja dengan penerapan sanksi 
tegas dan bijaksana, peningkatan ketrampilan ataupun pendidikan lanjutan mengingat 
tingkat pendidikan yang rendah, lebih selektif lagi dalam memilih pekerja terutama 
pekerja pada tingkat pelaksana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, 

adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan peran 

sertanya dalam penbangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 

keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

  Suratin (2004:5) berpendapat “Perlindungan tenaga kerja 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. 

 
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 

ketenagakerjaan diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan 

terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR 

No.XVII/MPR/1998, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, serta Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh  agar 

diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan 

1 
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diatas merupakan tonggak utama dalam menegakan demokrasi ditempat kerja. 

Penegakan demokrasi ditempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi 

yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja atau buruh Indonesia untuk 

membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang diadakan 

antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa beberapa serikat pekerja 

yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan Pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau 

semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam 

perjanjian kerja. Dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

merupakan suatu peraturan induk atau peratuan dasar bagi perjanjian kerja, 

baik terhadap perjanjian kerja yang sudah diselenggarakan maupun yang akan 

diselenggarakan, ini berarti setiap Perjanjian Kerja yang dibuat oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian 

Kerja Bersama. Jika terjadi pertentangan antara Perjanjian Kerja dengan 

Perjanjian Kerja Bersama maka perjanjian kerja tersebut dinyatakan batal 

demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (Pasal 127 dan 128 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan). 

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, perhatian utama Serikat 

Pekerja atau Serikat Buruh  adalah mendapatkan di lapangan hak-hak 

karyawan yang telah diberi oleh managemen dalam dokumen perjanjian. 

Perhatian utama managemen adalah mempertahankan haknya untuk 
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mengelolah perusahaan dan agar kegiatan-kegiatan perusahaan berjalan efektif 

(Simamora 2001: 723). Sering kali dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian, tidak 

terlaksananya PKB baik yang dilakukan oleh Pengusaha maupun Pekerja 

berdampak pada terjadinya perselisihan hubungan industrial, baik  terjadi 

karena perbedaan penafsiran pasal-pasal yang ada dalam PKB maupuan 

karena ketidakmanpuan para pihak untuk melaksanakan isi PKB.  

Keadaan tersebut diatas menjadi penghalang terciptanya hubungan 

kerja yang harmonis, nyaman dan dinamis. Hubungan Industrial yang 

harmonis, nyaman dan dinamis antara pekerja dengan pengusaha akan 

berdampak pada peningkatan produktifitas kerja serta peningkatan 

kesejahteraan pekerja, sebagai implementasi dari hubungan industrial yang 

harmonis adalah pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dengan sebaik-

baiknya. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional disamping 

usaha swasta dan koperasi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara yang berasal dari dalam negeri. Mengingat begitu penting dan strategis 

peranan PT Perkebunan Nusantara sebagai salah satu Badan Usaha Milik 

Negara maka diperlukan suatu lingkungan kerja yang harmonis, nyaman dan 

dinamis sehingga produktifitas meningkat yang berdampak pula pada 

peningkatan pendapatan Negara. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pabrik Kebun 

Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan 

  

B.  Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Perjanjian kerja bersama merupakan kesepakatan induk atau 

peraturan dasar bagi perjanjian kerja, baik perjanjian kerja yang sudah atau 

akan diselenggarakan maupun yang akan diselenggarakan. Ini berarti 

setiap perjanjian kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama 

batal demi hukum. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja 

bersama adalah pihak pengusaha dan serikat pekerja yang mewakili 

pekerja. Sesuai dengan ketentuan pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Perjanjian kerja bersama yang dibuat antara pekerja dan 

pengusaha setidaknya memuat: (1) Hak dan Kewajiban pengusaha, (2) 

Hak dan Kewajiban serikat pekerja serta pekerja/buruh, (3) jangka waktu 

tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 ada 4 (empat) syarat 

dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: (1) Perjanjian kerja bersama 

dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 

pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa 
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pengusaha, (2) Perundingan perjanjian kerja bersama harus didasari itikad 

baik dan kemauan bebas kedua belah pihak, (3) Perjanjian kerja bersama 

sebagaimana ketentuan 1 dan 2 dilakukan secara musyawarah untuk 

mufakat, (4) Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama sebagaimana 

ketentuan poin 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan 

dituangkan dalam tata tertib perundingan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Keputusan Menteri tenaga kerja 

dan Transmigrasi Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 perjanjian kerja bersama 

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 

instansi yang bertanggung jawab di 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 perjanjian kerja bersama; 

dan 

g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 

Pendaftaran perjanjian kerja bersama yang telah disepakati antara 

serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/gabungan 

serikat buruh dengan pengusaha dilakukan oleh pengusaha kepada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan maksud:(1) 
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sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang 

dilaksanakan perusahaan, (2) sebagai rujukan utama dalam hal terjadi 

perselisihan pelaksanaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004  

Perjanjian kerja bersama pada dasarnya mengatur hak dan 

kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban pekerja. Dengan adanya 

pembuatan perjanjian kerja bersama yang baik, dalam artian telah dapat 

menjembatani aspirasi para pihak, maka dalam penyelenggaraan hubungan 

kerjannya telah mendapatkan dasar hak dan kewajiban yang kuat, 

mengurangi timbulnya perselisihan industrial atau hubungan 

ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan 

peningkatan usaha, membantu ketenangan kerja Pekerja serta mendorong 

semangat dan kegiatan bekerja lebih tekun dan rajin. Perundingan 

membuat perjanjian kerja bersama merupakan Lembaga Bipartit yang 

sangat efektif dimana kedua belah pihak dapat bertemu dan 

memperpadukan kepentingan masing-masing yang hasilnya tanpa banyak 

campur tangan pihak lain serta menciptakan suasana musyawarah dan 

kekeluargaan dalam perusahaan.. Perjanjian kerja bersama mempunyai arti 

dan peranan yang strategis dalam pembinaan hubungan industrial. 

Dalam pelaksanaan PKB tidak menutup kemungkinan terjadi 

ketidak sesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan pelaksanaan 

perjanjian. Perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam 

PKB antara Pengusaha dan Pengurus serikat Pekerja/Serikat Buruh, 
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adanya komunikasi yang kurang baik antara Pengusaha dengan Seikat 

Pekerja maupun dengan Pekerja, adanya perbedaan kepentingan antara 

Pengusaha yang cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan 

Pekarja yang cenderung berpikir memdapat upah sebesar-besarnya, 

sehingga para pihak lebih menuntut hak mereka dari pada melaksanakan 

kewajiban mereka. Sikap masa bodoh atau ketidaktahuan Pekerja akan hak 

dan kewajiban mereka yang ada dalam PKB. Keadaan sebagaimana 

tersebut diatas bisa menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara 

Pengusaha, Serikat Pekerja maupun Pekerja , sehingga perlu adanya 

penegasan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan hubungan 

industrial dalam pelaksanaan PKB. 

  

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada 

“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan 

IX Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Tahun 

2004-2005 di Pabrik Kebun Getas”. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

pada intinya merupakan salah satu sarana pelaksanaan Hubungan 

Industrial. Dalam hal ini, PKB merupakan kelembagaan yang 

berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan dan 

mengembangkan keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan 

bersama, pada umumnya, banyak hal yang terkait dengan pembahasan 
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PKB pada lingkungan ketenagakerjaan, karena luasnya ruang lingkup 

pembahasan mengenai PKB, maka dalam penelitian ini peneliti 

membatasi masalah pada pelaksanaan materi PKB pada Pabrik Kebun 

Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan, 

bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, kesulitan atau hambatan apa 

yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, serta 

upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terkait 

dengan pelaksanaan PKB pada Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan 

Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas peneliti 

merumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas 

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan ? 

2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Divisi Tanaman Tahunan ?  

3. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi 

dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui: 

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan 

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi 

Tanaman Tahunan 

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX (persero) Divisi Tanaman Tahunan. 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Melalui penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat dijadikan 

kontribusi positif bagi dunia akademis sebagai penambah khasanah ilmu 

pngetahuan dan informasi, khususnya dalam upaya mengoptimalkan 

Perjanjian Kerja Bersama sebagai wujud hubungan kerja yang harmonis, 

dinamis dan berkeadilan. Untuk itu peneliti melakukan kajian secara 

yuridis dengan melihat serta menganalisa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, mengemukakan hasil penelitian yang telah ada dan 

melakukan kajian secara praktis dengan melihat, mengumpulkan data, 

kemudian menganalisa data yang diperoleh dilapangan, sehingga dapat 
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diketahui bagaimana pengaturan sesungguhnya Perjanjian Kerja Bersama 

dan bagaimana pelaksanaan dilapangan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

pengurus Serikat Pekerja maupun Direksi PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) sebagai bahan pertimbangan menyempurnakan hubungan kerja 

yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sehingga kesejahteraan 

karyawan/pekerja serta peningkatan produktifitas perusahaan dapat 

tercapai. 

 

F. Sistematika Skripsi 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan memuat halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar 

isi. 

2. Bagian isi skripsi, terdiri atas: 

a. Bab I Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi: 1) latar belakang,  2) identifikasi 

dan pembatasan masalah, 3) perumusan masalah atau fokus masalah, 

4) tujuan penelitian, 5) kegunaan penelitian, 6) sistematika. 

b. Bab II Landasan Teori 

Membahas tentang: (1) hukum ketenagakerjaan, (2) serikat 

pekerja/serikat buruh, (3) pengusaha, (4) perjanjian kerja bersama.(5) 
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lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (6)  kerangka 

berfikir. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Membahas 1) Kerangka Konsepsional Tentang Penelitian, 2) 

dasar penelitian, 3) fokus atau fariabel penelitian, 4) sumber data, 5) 

teknik pengumpulan data, 6)keabsahan data, 7) motode analisis data. 

 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan 

pembahasannya yang mengaitkan dengan kerangka teori dan/atau 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.isi bab ini secara garis 

besar dapat dirinci menjadi: (1) deskrepsi tentang latar belakang 

penelitian, baik fisik maupun sosial, (2) deskripsi temuan temuan yang 

diorganisasikan disekitar pertanyaan-pertanyaan penelitian dan 

pembahasannya secara integratif dan koprehensif. 

e.    Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan skripsi dan 

saran-saran yang berhubungan dengan masalah skripsi. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian ini meliputi daftar pustaka serta daftar lampiran. 



 12

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.   Hukum Ketenagakerjaan 

Batasan pengertian Hukum Ketenagakerjaan, yang dulu disebut 

Hukum Perburuan atau arbeidrechts juga sama dengan pengertian hukum itu 

sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing 

ahli hukum. Tidak satupun batasan pengertian itu dapat memuaskan karena 

masing-masing ahli hukum memiliki alasan sendiri. Mereka melihat hukum 

ketenagakerjaan dari berbagai sudut pandang berbeda, akibatnya pengertian 

yang dibuatnya tentu berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat 

lainnya (Khakim, 2003:4). 

Sebagai perbandingan berikut pendapat beberapa ahli tentang hukum 

ketenagakerjaan: 

1. Molenaar dalam Asikin (1993:2) menyebutkan bahwa hukum perburuhan 

adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan 

antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja 

serta antara tenaga kerja dan penguasa.  

2. M.G. Levenbach dalam manulang (1995:1) menyebutkan bahwa hukum 

perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. 

3. N.E.H. van Esvelt dalam manulang (1995:2) menyebutkan bahwa hukum 

perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan 

13 
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dilakukan dibawah pimpinan tetapi meliputi pula pekerjaan yang 

dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas dasar tanggung 

jawab dan resiko sendiri. 

4. Mok. dalam Kansil (1989:311) menyebutkan bahwa hukum perburuhan 

adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah 

pimpinan orang llain dengan keadaan pennghidupan yang langsung 

bergandengan denngan pekerjaan itu. 

5. Soepomo dalam Manulang (1995:2) menyebutkan bahwa hukum 

perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain 

dengan meneria upah. 

Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan 

untuk menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah 

lain yang kurang sesui dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, 

peneliti berpendapat dahwa istilah Hukum Ketenagakerjaan lebih tepat 

dibanding Hukum Perburuhan. 

Berdasarkan uraian diatas bila dicermati, Hukum Ketenagakerjaan 

memiliki unsur-unsur : 

1. Serangkai peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara Pekerja dan 

Pengusaha/Majikan. 
3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan 

mendapat upah sebagai balas jasa. 
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, 

haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan 
sebagainya ( Khakim, 2003:6). 
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Dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama merupakan peraturan 

tertulis, mengatur hubungan kerja antara Pekerja/orang yang bekerja untuk 

orang lain dengan Pengusaha/orang yang memberikan pekerjaan orang lain 

yang meliputi perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, 

haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. 

 

B. Serikat Pekerja/serikat buruh 

1. Penjelasan Umum Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Pekerja/buruh sebagi warga negara mempunyai persamaan 

kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam 

organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh.  

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak 

asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang 

Dasar 1945. untuk mewujudkan hak-hak tersebut, kepada setiap pekerja 

atau buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan 

dan menjadi anggota serikat pekerja/serkat buruh. Serikat pekerja/serikat 

buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan 

membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluargannya. 

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam 

konvensi internasional labour organization (ILO) Nomor 87 tentang 
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Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan 

Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak 

Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi 

oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan 

nasional. 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat 

penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejateraan 

pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan 

mengingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Sehubungan dengan hal itu serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana 

untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.oleh karena 

itu pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa 

tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha 

harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan. 

 
2. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000  

bahwa serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari, 

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

perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab guna memperjungkan, membela serta melindungi hak 
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dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya.  

a. Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh: 

1) Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Penngusaha 

2) Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan 

industrial,  

3) Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan,  

4) Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang 

berkaitandengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh,  

5) Melakukan kegiartan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang,  

6) Dapat berafiliasi dan atua bekerja sama dengan pekerja/serikat 

buruh (SP/SB) internasional atau organisasi internasional lainnya. 

b.  Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

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

memperjuangkan kepentingannya,  

2) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan 

keluarganya,  

3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota 

sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 
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3. Peranan Serikat Pekerja Bagi Pekerja 

a. Perjuangan Serikat Pekerja 

Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang didirikan 

dengan tujuan membela nasib pekerja. Untuk itu hendakmya Serikat 

Pekerja dapat berperan secara maksimal untuk membela nasib kaum 

pekerja. Menurut Martoyo Rachmat (1991:35), Serikat Pekerja 

hendaknya dapat: 

1) Memberi informasi kepada anggota 

Sehubungan dengan kesibukan operasional, informasi 

dari atas datangnya terlambat sehingga banyak atasan tidak 

berfungsi menjadi sumber informasi yang handal bagi 

bawahannya. 

Serikat Pekerja sebagai wakil pekerja tampil lebih 

lengkap, karena serikat pekerja dapat langsung berhubungan 

dengan managemen puncak terutama tentang keadaan dan 

perkembangan perusahan. Dengan demikian serikat pekerja dapat 

dijadikan sumber informasi yang efektif bagi anggotanya 

sehingga kesalahan dan kekeliruan informasi atau komunikasi 

dapat diatasi. 

2) Menjelaskan hak dan kewajiban anggota 

Serikat pekerja yang efektif dapat menghapuskan 

seolah-olah pekerja hanya dapat menuntut.pekerja hanya 

mengutamakan hak-hak mereka tanpa memikirkan 
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kewajibannya. Untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang 

kuat dalam berorganisasi, serikat pekerja melalui pekerja harus 

mampu membuktikan kepada perusahaan bahwa mereka telah 

melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. 

3) Mewakili/mendampingi anggota 

Kedudukan pekerja sebagai individu sangat lemah 

disebabkan oleh ketergantungannya pada perusahaan, oleh sebab 

itu serikat pekerja wajib tampil dan mendampingi anggotanya. 

Sejak awal serikat pekerja harus mengambil sikap yang memihak 

kepada anggotanya, hal ini dimaksudkan bila serikat pekerja 

berpendapat anggotanya tidak bersalah maka ia harus dibela dari 

hukuman dalam bentuk apapun, namun apabila serikat pekerja 

berpendapat anggotanya bersalah maka ia harus dibela untuk 

mendapatkan hukuman seringan-ringannya. 

Seperti layaknya organisasi serikat pekerja dibentuk 

dengan suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai 

dengan perjuangan.    

Menurut Martoyo Rachmat (1991:39), tujuan serikat 

pekerja meliputi: 

a)  Upah yang layak 
Kata layak memang sangat relatif. Namun disini dapat 
diartikan disesuaikan dengan jumlah jam kerja dan kebutuhan 
bagi pekerja. Di Indonesia standar upah disesuaikan dengan 
UMR (Upah Minimum Regional). 

b)  Jaminan sosial yang memadai 
Jaminan sosial yang memadai berarti pekerja mendapatkan 
imbalan baik moril maupun materiil sehingga ia dan 
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keluargannya merasa aman dan tentram dalam menghadapi 
hari-hari mereka, terutama masa depan. Jaminan tersebut 
dapat perupa tunjangan hari tua, tunjangan kematian, 
tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan lain sebagainya. 

c)  Pemenuhan hak-hak cuti 
Selain adanya jaminan bagi pekerja, pekerja merupakan 
manusia biasa yang membutuhkan waktu untuk istirahat, 
antara lain dengan adanya cuti seperti cuti tahunan, cuti hamil 
serta cuti-cuti lainnya yang dapat berupa ijin meninggalkan 
pekerjaan dengan upah tertentu. 

d)   Pembayaran lembur yang sesuai 
Kerja lembur bukanlah kewajiban mutlak yang harus 
dilakukan pekerja. Kerja lembur berarti kerja yang melebihi 
jam kerja biasa yang berarti mengurangi waktu istirahat bagi 
pekerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan lembur ini pekerja harus 
menerima upah berupa upah lembur, upah lembur ini harus 
dibayar sesuai ketentuaan peraturan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 

e)` Menghindari pemecatan semena-mena oleh pengusaha 
Dengan adanya pemecatan berarti menciptakan 
pengangguran baru dan juga semakin menahbah berat beban 
hidup bagi orang yang bersangkutan, oleh karena itu serikat 
pekerja hendaknya berjuang untuk mencegah pemecatan 
yang sewenang-wenang oleh pengusaha. 

f)   Menghindari perlakuan sewenang-wenangan oleh pengusaha 
Adakalanya kita mendengar keluhan-keluhan pekerja karena 
perlakuaan sewenang-wenang oleh pimpinan perusahaan. 
Dengan kehadiran serikat pekerja diharapkan dapat 
menjebatani hubungan diantara keduannya, sehingga tercipta 
hubungan yang harmonis. 
 

b. Hak-hak pekerja yang diperjuangkan Serikat Pekerja 

Tenaga kerja merupakan modal dalam pembangunan 

masyarakat Indonesia, untuk itu tenaga kerja harus dijamin dan 

dilindungi hak-haknya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan 

hak-hak tenaga kerja adalah:  
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1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5) 

2) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari perusahaan ( pasal 6) 

3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau 

meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuaannya melalui pelatihan kerja 

(pasal 11) 

4) Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak didalam maupun luar negeri (pasal 31) 

5) Setiap pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan cuti, istirahat, 

melaksanakan ibadah yang diwajibkn agamanya (pasal 79, 80, 

84) 

6) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88) 

7) Setiap pekerja dan keluargannya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja (pasal 99) 

8) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh (pasal 104) 

9) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja 

berhak mendapatkan pesangon (Pasal 161) 
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10) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/buruh secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat 

gagalnya perundingan (Pasal 137) 

Dalam praktek pelaksanaan hubungan kerja, hak dan 

kewajiban pekerja diatur dalam sebuah perjanjian kerja bersama 

(PKB). 

 

C. Pengusaha 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

mendefinisikan pengusaha adalah: 

a. Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. 

Dalam hal ini peneliti mengambil obyek penelitian PT. Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) maka pengertian pengusaha yang relevan adalah badan 

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, 

PT. Perkebunan Nusantara IX (persero) merupakan salah satu BUMN yang 

berbentuk perseroan terbatas, PT. Perkebunan Nusantara IX sebagai BUMN 

yang berbentuk perseroan terbatas, maka segala ketentuan dan prinsip-prinsip 
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yang berlaku dalam perseroan terbatas berlaku pula di PT. Perkebunan 

Nusantara IX sebagaimana bunyi pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang BUMN. 

“ Terhadap Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 

yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. 

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1995  Tentang Perseroan Terbatas. Melihat ketentuan tersebut maka direksi 

juga bertanggung jawab akan pelaksanaan hubungan industrial bersama-sama 

dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

Dalam pelaksanaan tugas harian manajerlah yang berada digaris 
terdepan melaksanakan hubungan perburuhan, Spesialis hubungan perburuhan 
ini, yang kerap merupakan staf-staf di departemen sumber daya manusia, 
membantu memecahkan keluhan-keluhan, berunding dengan serikat pekerja 
menyangkut perubahan-perubahan dalam kontrak kerja dan memberikan 
nasehat kepada managemen puncak perihal strategi hubungan perburuhan 
Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja manager sumber daya 
manusia berhubungan terutama dengan struktur operasional serikat pekerja 
yang terdiri dari pengurus-pengurus Serikat Pekerja dan agen bisnis daripada 
dengan masing-masing Pekerja. Manager sumber daya manusia adalah orang 
yang mesti hidup dengan konsekuensi kontrak dan karena itu dia menjadi 
bagian integral dari resulusi akhir isu-isu kontraktual. Jika manager sumber 
daya manusia adalah individu yang kuat dan mampu, orang tersebut haruslah 
sungguh-sungguh menegosiasikan kontrak. Negosiator yang sukses harus 
memiliki pemahaman yang seksama tentang apa yang terjadi dan menghargai 
elemen manusia dari proses perundingan kolektif . ( Simamora, 2001:679). 
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Menurut Simamora (2001:725) Departemen sumber daya manusia 

membantu melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan dengan 

mengawasi praktik-praktik perburuhan yang tidak adil oleh organisator-

organisator serikat pekerja dan pelanggaran-pelanggaran tidak sah atas hak-

hak perusahaan.manajer sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam 

pelaksanaan kontrak harian. Manager memberikan saran atas masalah-masalah 

disiplin, tugas-tugas untuk menyelesaikan keluhan, dan membantu penyelia 

lini pertama membina hubungan kerja yang harmonis dalam ketentuan-

ketentuan perjanjian. 
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URAIAN TUGAS  

1. DIREKSI 

a. Direktur Utama : 

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan tugas para 

Direktur agar tercapai pelaksanaan operasional perusahaan secara 

terarah, terkendali, serta terpadu dengan seefisien dan seefektif 

mungkin dengan koordinasi dan komando langsung kepada Kepala 

Biro SPI. 

b. Direktur Keuangan : 

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas dibidang Keuangan dengan koordinasi dan komando 

langsung kepada Kepala Bagian Pembiayaan. 

c. Direktur Operasional Divisi (Direktur Produksi/Pemasaran) : 

Memimpin merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas di bidang Produksi dan Pemasaran masing-masing Divisi 

dengan koordinasi dan komando langsung kepada Kepala Bagian 

Tanaman, Kepala Bagian Teknik/Pengolahan dan Kepala Bagian 

Pemasaran/Pengadaan pada masing-masing Divisi (Divisi 

Tanaman Tahunan atau Divisi Tanaman Semusim). 

d. Direktur SDM/Umum : 

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas di bidang Sumber Daya Manusi dan Umum dengan 
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koordinasi dan komando langsung kepada Kepala Bgian 

Personalian & Umum. 

2. KEPALA BIRO/BAGIAN 

a. Biro Satuan Pengawas Intern : 

Membantu Direktur Utama dengan memimpin Biro Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) dalam mengadakan pengawasan, 

pemeriksaan, dan penillaian sistem pengendaliaan pengelolaan      ( 

manajemen ) serta pelaksanaanya, memberi saran-saran perbaikan 

untuk pengembangan usaha PTP Nusantara IX (Persero) dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

b. Bagian Tanaman : 

Membantu Direktur Operasiaonal dengan memimpin bagian 

tanaman yang dihasilkan oleh PTP Nusantara IX (Persero) dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional. 

c. Bagian Teknik / Pengolahan : 

Membantu Direktur Operasional dengan memimpin Bagian Teknik 

/ Pengolahan untuk mengelolah bidang teknik mesin/listrik dan 

traksi, bangunan sipil, jalan dan jembatan serta bidang pengolahan 

hasil budidaya kebun PTP Nusantara IX (Perero) dan bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur Operasional.  

d. Bagian Pembiayaan : 

Membantu Direktur Keuangan denagn memimpin Bagian 

Pembiayaan untuk mengelola kebutuhan dan penggunaan dana, 
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serta menyelenggarakan pembukuan keuangan PTP Nusantara IX 

(Perseroan) dan bertanggung jawab langsung kepeda Direktur 

Keuangan. 

e. Bagian Pemasaran / Pengadaan : 

Membantu Direktur Operasional dengan memimpin Bagian 

Pemasaran / Pengadaan untuk mengelolaj pelaksanaan tugas 

penjualan ekspor dan lokal serta pembelian barang dan jasa PTP 

Nusantara IX (Persero) dan bertanggung jawab lannngsung kepada 

Direktur Operasional. 

f. Bagian Personalia dan Umum : 

Membantu Direktur Sumber Daya Mnusia / umum dengan 

memimpin Bagian Personalia dan Umum untuk mengelola 

pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang personalia dan 

ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas, kesejahteraan sosial 

karyawan, hukum dan agraria, kesekretariatan, kegiatan rumah 

tangga perusahaan, kehumasan dan keamanan PTP Nusantara IX 

(Persero) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

SDM/Umum.  

3. ADMINISTRATUR 

Membantu Direksi dengan memimpin Unit Usaha ? Kebun untuk 

mengelola budidaya/tanaman yang dihasilkan kebun, mengelola 

bidang teknik mesin / listri dan traksi, bangunan sipil, jalan dan 

jembatan serta bidang pengolahan hasil budidaya kebun, kebutuhan 
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dan penggunaan dana, serta penyelenggaraan pembukuan keuangan, 

memenuhi kebutuhan quantum hasil produksi untuk dipasarkan dan 

mengelola pelaksanaan kegiatan operasinal kebun di bidang personalia 

dan ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas, kesejahteraan sosial 

karyawan, kesekretriatan dan keamanan kebun, serta mengadakan 

koordinasi dengan Kepala Bagian Tanaman serta Instansi/ Pemerintah 

Daerah masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Operasional. 

4. PEMBANTU TUGAS KEPALA BIRO/BAGIAN DAN 

ADMINISTRATUR 

a. Pembantu Tugas Harian Kepala Biro/Bagian: 

Tugas ruti seorang Kepala Biro /Bagian pelaksanaanya dibantu 

oleh seorang Kepala Urusan yang dipercaya untuk melaksanakan 

tugas mengelola dan mengkoordinis tugas-tugas rutin Karyawan 

Pimpinan maupun Karyawan Pelaksana dari masing-masing 

Urusan dilingkup Biro / Bagiannya. 

b. Pembantu Tugas harian Administratur : 

Tugas rutin Adnimistratur pelaksanaanya dibantu oleh seorang 

Sinder Kepala (HTO) yang dipercaya untuk melaksanakan tugas 

mengelola dan mengkoordinir tugas-tugar rutin Sinder Kantor, 

Sinder Kebun dan Sinder Teknik / Pengolahan pada masing-

masing kebun. 
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D. Perjanjian Kerja Bersama 

1. Perjanjian pada Umumnya 

Sebelum menjelaskan pengertian Perjanjian Kerja Bersama maka 

perlu dikemukakan pengertian perjanjian pada umumnya. 

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 

1313 KUH Perdata berbunyi: 

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

Menurut Kosidin (1999:2) Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau 

lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Menurut Salim (2003:4) Hukum kontrak/perjanjian adalah 

keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum. 

Dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang 

atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan 

menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang 

membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah 

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau tertulis (Kosidin, 1999:3). 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat sahnya 

perjanjian, yakni: 
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a. Sepakat 

Yang dimaksud sepakat disini adalah kedua subyek hukum 

yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, mengenai hal-hal pokok 

dari perjanjian yang diadakan itu.  

b. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian 

Subyek hukum (orang) yang membuat perjanjian harus cakap 

menurut hukum. Orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu 

perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah; 

1)  Orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan (curatel) 

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua 

orang kepada siapa-siapa undang-undang telah melarang perjanjian 

tertentu. 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah ada sesuatu yang 

diperjanjikan oleh kedua pihak. 

d. Suatu sebab yang halal diperjanjikan. 

Yang dimaksud dengan sebab yang halal  adalah isi perjanjian 

tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada maupun 

norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 

Didalam perjanjian dikenal lima asas penting, kelima asas tersebut 

adalah: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak/perjanjian 
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Asas kebebasan berkontrak/perjanjian dapat dianalis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 

Asas kebebasan berkontrak/perjanjian adalah suatu asas yang 

memberi kebebasan kepada para pihak untuk: 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,  

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,  

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,  

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. (Salim, 

2003:9).  

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 

(1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat 

sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga kepastian hukum. 

Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 

KUH Perdata, yang berbunyi : 

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang” 
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Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berarti 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang 

dibuat para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. 

d. Asas Iktikad Baik (Goede) 

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata Berbunyi: 

 “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa 

seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk 

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 

dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:  

“ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” 

inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan 

perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : 

“Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat” 

 Disamping kelima asas itu, di dalam Lokakarya Hukum perikatan 

yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 

Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan/ 

perjanjian, antara lain : asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas 
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keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas 

kebiasaan, asas perlindungan (Badzulzaman, 1997:22-23).   

 

2. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama 

Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian/kesepakatan yang 

diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah 

terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau 

semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam 

perjanjian kerja (Sendjung, 1988:74). 

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan memberi pengertian Perjanjian Kerja Bersama adalah 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat 

buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. 

Sebagai realisasi dari pemahaman diatas tentang Perjanjian Kerja 

Bersama tersebut, maka suatu Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh 

serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

sekaligus juga dengan pengusaha atau beberapa pengusaha  dilaksanakan 

dengan jalan musyawarah dulu untuk kesepakatan. Kemudian disarankan 
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untuk wajib dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan harus 

menggunakan bahasa Indonesia.Untuk Perjanjian Kerja Bersama yang 

telah ada dan berbahasa asing atau juga dalam awal perundingan sampai 

timbul Perjanjian kerja Bersama dengan menggunakan bahasa asing. maka 

perjanjian yang menggunakan bahasa asing tersebut wajib diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah guna dapat 

terpenuhi sesuai Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dengan bahasa 

Indonesia dan menggunakan huruf latin dan dapat didaftarkan pada 

kantor/instannsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 

116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 

Perjanjian Kerja Bersama merupakan peraturan induk atau 

peraturan dasar bagi perjanjian kerja, baik terhadap perjanjian kerja yang 

sudah diselenggarakan maupun yang akan diselenggarakan. Pihak-pihak 

yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama adalah pihak pengusaha dan 

serikat pekerja yang mewakili pekerja ( pasal 124 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003). Perjanjian kerja yang dibuat serikat pekerja dengan 

pengusaha setidak-tidaknya memuat: (1) Hak dan kewajiban pengusaha, 

(2) Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja/buruh, (3) Jangka 

waktu dan tanggal mulai berlakunya tanggal Perjanjian Kerja Bersama, (4) 

Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. 

Kelembagaan Perjanjian Kerja Bersama merupakan kelembagaan 

partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan dan 
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mengembangkan keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan 

bersama. 

Pihak-pihak yang dapat mengadakan Perjanjian Kerja Bersama 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 adalah: 

a. Dari pihak Pengusaha yaitu : 

1) Pengusaha atau 

2) Perkumpulan atau Perkumpulan-perkumpulan Pengusaha yang 

berbadan hukum 

b. Dari pihak pekerja yaitu : 

1) Serikat Pekerja atau 

2) Serikat-serikat Pekerja, yang sudah terdaftar pada Departemen 

Tenaga Kerja. 

 

3. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh 

atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada 

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan 

pengusaha atau beberapa pengusaaha. 

Di suatu perusahaan hanya berlaku satu Perjanjian Kerja Bersama, 

yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang 

bersangkutan.Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, 

dibuat perjanjian kerja bersama induk yang berlaku disemua cabang 



 36

perusahaan serta dapat dibuat perjanjian kerja bersama turunan yang 

berlaku dimasing-masing cabang perusahaan.dalam hal ada perjanjian 

turunan dicabang, perjanjian kerja bersama induk memuat ketentuan-

ketentuan yang berlaku umum disetiap cabang perusahaan dan perjanjian 

kerja bersama turunan memuat pelaksanaan perjanjian kerja bersama 

induk disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing, 

apabila belum ada kesepakatan dalan perjanjian kerja bersama turunan 

maka tetap berlaku perjanjian kerja bersama induk, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 13 Kep.MenakerTrans Nomor: 48/MEN/IV/2004. 

Apabila disuatu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat 

pekerja/serikat buruh yang terdaftar pada instansi terkait tetapi tidak 

memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari 

jumlah serluruh karyawan/pekerja/buruh di perusahaan maka serikat 

pekerja yang berhak mengikuti perundingan dalam pembuatan perjanjian 

kerja bersama dengan pengusaha adalah serikat pekerja/serikat buruh yang 

mendapat dukungan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah 

seluruh karyawan/pekerja di perusahaan melalui pemungutan suara. 

Tempat perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama 

dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat 

pekerja/serikat buruh atau tempat lain sesuai denagn kesepakatan kedua 

belah pihak.biaya perundingan paerjanjian kerja bersama menjadi beban 

pengusaha, kecuali disepakatan lain oleh kedua pihak.( Pasal 17 Kep. 

Menaker Trans Nomor: 48/MEN/IV/2004). 
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Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dimulai dengan 

menyepakati terlebih dahulu tata tertib dalam 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. 

Tim perunding merupakan perwakilan dari masing-masing pihak 

(serikat pekerja dan pengusaha) dengan pemberian kuasa penuh untuk 

melakukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan 

ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang.  

Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama adalah 

perundingan kolektif artinya hanya wakil-wakil dari kedua pihak saja yang 

mencoba merundingkan sebuah perjanjian. Menurut simamora (1987:697) 

Perundingan kolektif (collective bargaining) proses dengannya 

perwakilan-perwakilan serikat pekerja bagi kalangan karyawan dalam 

sebuah unit perundingan merundingkan kondisi-kondisi pekerjaan bagi 

keseluruhan unit perundingan. Proses ini meliputi pengakuan awal hak-
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hak dan kewajiban-kewajiban serikat pekerja dan manajemen, negosiasi 

dari sebuah kontrak tertulis mengenai, gaji-gaji, jam kerja, dan kondisi-

kondisi pekerjaan lainnya, dean interprestasi dan penerapan kontrak ini 

selama waktu cakupannya. Perundingan atau tawar menawar (bargaining) 

adalah proses membujuk, mendebat, mendiskusikan, dan mengancam 

dalam upaya menghasilkan sebuah perjanjian yang menguntungkan bagi 

orang-orang yang diwakili.selanjutnya simamora mengatakan proses 

perundingan kolektif mempunyai tiga fungsi utama: 

a. Menyusun dan merevisi peraturan-peraturan kerja melalui negosiasi 

perjanjian (kontrak) kerja,  

b. Melaksanakan hasil perjanjian kerja,  

c. Membentuk sebuah metode untuk menyelesaikan perselisihan-

perselisihan selama masa berlakunya kontrak. 

Perbedaan tradisional antara manajemen dan tim negosiasi serikat 

pekerja menambah friksi tambahan bagi proses perundingan kolektif. 

Umumnya negosiator menejemen lebih tua dan lebih berpendidikan 

dibanding negosiator serikat pekerja.dari sudut pandang mereka, mereka 

lebih canggih, memiliki pemahaman yang lebih baik akan isu-isu di tangan 

dan kemungkinan lebih tidak sabaran dengan yang muda-muda yang tidak 

begitu berpendidikan dan dianggap tidak begitu berpengetahuan sebagai 

wakil serikat pekerja. Dilain pihak, perwakilan serikat pekerja sering 

memandang manajemen sebagai tidak sensitive terhadap perasaan 

karyawan. Sebagai bagian dari persiapan mereka untuk perundingan 
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kolektif, negosiator kedua belah pihak haruslah betul-betul menilai 

susunan tim lain dari segi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahannya dan membawa informasi ini untuk menunjang dalam 

negosiasi-negosiasi. 

Ketentuan tata cara pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama atau 

sekarang disebut Perjanjian Kerja Bersama menurut Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/85 : 

a. Para pihak yang mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama adalah 

Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha atau 

Gabungan Pengusaha  

b. apabila salah satu pihak mengajukan permintaan untuk membuat 

Kesepakatan Kerja Bersama pada pihak lain, maka permintaan tersebut 

harus diajukan secara tertulis disertai konsep Kesepakatan Kerja 

bersama dengan pedoman pada pola umum Kesepakatan Kerja 

Bersama  

c. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama untuk yang pertama kali, 

Basis Serikat Pekerja harus mempunyai anggota sekurang-kurangnya 

50% dari karyawan di perusahaan yang bersangkutan  

d. Selambat-lambatnya 30 hari sejak permintaan pembuatan Kesepakatan 

Kerja Bersama  sebagaimana dimaksud diatas diterima, 

permusyawaratan harus segera dimulai  
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e. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik, jujur, tulus, terbuka dan dilarang melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat menekan atau merugikan pihak lain  

f. Yang dapat mewakili pihak-pihak dalam perundingan pembuatan 

Kesepakatan Kerja Bersama :  

1) Apabila Kesepakatan Bersama dibuat untuk tingkat perusahaan 

maka dari pihak karyawan adalah pengurus Basis Serikat Pekerja 

perusahaan yang bersangkutan dan dari pihak perusahaan adalah 

Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan 

2) Apabila Kesepakatan Kerja Bersama dibuat untuk tingkat selain 

dari tingkat perusahaan pihak-pihaknya adalah sesuai dengan 

tingkatannya. 

g. Apabila dalam permusyawaratan salah satu pihak atau kedua belah 

pihak perlu didampingi pihak lain, maka dapat menunjuk wakil dari 

perangkat organisasi Serikat Pekerja atau Organisasi Pengusaha satu 

tingkat lebih tinggi dan tudak dapat menunjuk wakil dari luar 

organisasi Serikat Pekerja atau organisasi Pengusaha  

h. Permusyawaratan pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama secara 

Bipartit sudah dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari 

terhitung sejak tanggal permusyawaratan dimulai  

i. Apabila dalam 30 hari kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan 

maka salah satu pihak wajib melaporkan secara tertulis kepada 
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Departemen Tenaga Kerja setempat untuk diperantarai atau kemauan 

kedua belah pihak dapat meminta penyelesaian melalui arbritase  

j. Perantaraan oleh Pegawai Perantara atau penyelesaian melalui 

arbitrase harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari 

sejak tanggal penerimaan diterima  

k. Apabila dalam 30 hari pegawai perantara tidak dapat menyelesaikan 

pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama maka Pegawai Perantara 

melaporkan secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja  

l. Menteri Tenaga Kerja menetapkan langkah-langkah penyelesaian 

pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama dengan memperhatikan hasil 

musyawarah di tingkat Bipartit dan tingkat perantara serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku paling lama 30 hari seja 

diterimanya laporan tersebut 

m. Tempat pembuatan Kesepakatan Kerja bersama pada prinsipnya 

diadakan di Kantor Perusahaan yang bersangkutan atau di Kantor 

Basis Serikat Pekerja yang bersangkutan kecuali atas  kesepaktan 

kedua pihak ditentukan lain  

n. Biaya permusyawaratan menjadi beban Pengusaha kecuali apabila 

Serikat Pekerja yang bersangkutan telah mampu ikut membiayai 

dengan ketentuan Serikat Pekerja dan Pengusaha berusaha menekan 

biaya permusyawaratan dalam batas-batas yang wajar  
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o. Selambat-lambatnya 90 hari sebelum kesepakatan Kerja Bersama 

tersebut berakhir kedua belah pihak sudah memulai 

memusyawarahkan kembali Kesepakatan Kerja Bersama. 

Sebagai pembanding, di bawah ini ketentuan pembuatan Perjanjian 

Kerja Bersama menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. Kep.48/MEN/IV/2004/.  

Ketentuan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Menurut 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

Kep.48/MEN/IV/2004 : 

a. Perjanjian Kerja Bersama dirundingkan oleh Serikat Pekerja atau 

beberapa Serikat Pekerja yang telah tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau 

beberapa Pengusaha.Salah satu pihak (serikat pekerja/serikat buruh 

atau pengusaha) mengajukan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 

secara tertulis, disertai konsep Perjanjian Kerja Bersama  

b. Minimal anggota serikat pekerja/ serikat buruh 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah pekerja/buruh yang ada pada saat petama 

pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. 

c. Perundingan dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

permohonan tertulis. 

d. Pihak-pihak yang berunding adalah pengurus serikat pekerja/serikat 

buruh dan pimpinan perusahaan dengan membawa surat kuasa masing-

masing. 
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e. Perundingan dilaksanakan oleh tim perunding (negosiator) dengan 

jumlah masing-masing sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-

masing paling banyak 9 ( sembilan ) orang. 

f. Batas waktu perundingan bipartite sesuai kesepakatan dalam tata 

tertib, apabila dalam perundingan perjanjian kerja bersama tidak 

selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib, maka kedua 

belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal 

g. Apabila dalam hal perundingan pembuatan perjanjin kerja bersama 

masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan 

penjadwalan kembali, maka para pihak harus membuat pernyataan 

secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada 

waktunya yang memuat: 

1)  Materi perjanjian kerja bersama yang belum mencapai kesepakatan; 

2)    Pendirian para pihak; 

3)    Risalah perundingan; 

4)    Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak. 

h. hal Dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak 

mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam poin 6 maka 

salah satu pihak atau kedua belah pihak melapor kepada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan 

i. instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah: 
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j. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

Kabupaten/Kota apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama 

hanya mencakup satu Kabupaten/Kota; 

k. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

provinsi, apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama lebih 

dari satu Kabupaten/Kota di satu Provinsi; 

l.    Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial pada Departemen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja 

bersama meliputi l;ebih dari satu provinsi. 

m. Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud poin 9 dilakukan 

sesuai dengan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 

n. Apabila penyelesaiaannya melalui mediasi dan para pihak atau salah 

satu pihak tidak menerima anjuran mediator maka atas kesepakatan 

para pihak, mediator melaporkan kepada menteri untuk menetapkan 

langkah-langkah penyelesaian, laporan tersebut memuat: 

1) Materi Perjanjian Kerja Bersama yang belum dicapai kesepakatan; 

2) Pendirian para pihak; 

3) Kesimpulan perundingan; 

4) Pertimbanggan dan saran penyelesaian; 

Dalam hal ini menteri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan 

penyelesaian pembuatan Perjanjian Kerja Bersama  
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o. Apabila berbagai cara telah ditempuh untuk menyelesaiakan 

Pembuatan Perjanjian Kerja bersama namun tidak mencapai 

kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial di daerah hukumnya mencakup 

domisili perusahaan. 

P. Pengusaha mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama kepada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, maksud 

pendaftaran perjanjian kerja bersama adalah sebagai alat monitoring 

dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan 

perusahaan dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan 

pelaksanaan perjanjian kerja bersama (Kepmenakertrans 

Nomor:KEP.48/MEN/IV/2004) 

  Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan PER-01/MEN/1985 sebagai 

rujukan karena Perjanjian Kerja bersama di PT Perkebunan Nuasantara IX 

(Persero) Divisi Tanaman Tahunan dibuat sebelum Kepmenakertrans Nomor: 

KEP.48/MEN/IV/2004 berlaku. 

. 

4. Pola umum Perjanjian Kerja bersama berdasarkan Peratuan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1985 

 a. Mukadimah 

     Di dalam mukadimah dibuat uraian singkat mengenai : 

1) Kesepakatan Bersama untuk melaksanakan: Hubungan Industrial 

Pancasila dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang serasi, 
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aman, mantap, tentram dan dimanis, ketenangan kerja dan 

perbaikan kesejahteraan karyawan, kelangsuangan usaha, 

kapastian hak dan kewajban masing-masing peserta produksi. 

2) Ikut serta membina dan mengembangkan kemanpuan dan  

ketrampilan kerja dalam rangka peningkatan produksi dan 

produktifitas kerja yang pada akhirnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan Karyawan, serta perlunya perencanaan 

ketenagakerjaan dilingkungan perusahaaan dalam rangka 

partisipasi masyarakat industri sesuai kebutuhan perusahaan dan 

Pembangunan Nasional. 

b. Bab I (Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama) 

  dalam Bab I ini dimuat pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian 

Kerja Bersama yaitu dengan menyebutkan : nama, tempat kedudukan 

serta alamat masing-masing pihak bagi Serikat Pekerja disebutkan pula 

nomor serta tanggal pendaftaran serikat Pekerja dari Departemen 

Tenaga Kerja dan bagi Pengusaha disebutkan pula akte pendirian dan 

surat izin usaha. 

c.  Bab II (UMUM) 

Dalam Bab Umum ini diuraikan: 

1) Luasnya Perjanjian yang memuat: 

a)  Terhadap golongan Pekerja/Karyawan mana saja Perjanjian 

Kerja Berlaku 
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b) Terhadap tingkt/ golongan perusahaan, cabang-cabang 

perusahaan apakahPerjanjian Kerja bersama berlaku atau tidak. 

2) Kewajiban Pihak-pihak yang memuat : 

  a)  Kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk 

menyebarluaskan serta menjelaskan kepada para anggotanya 

untuk diketahui dan melaksanakan isi Perjanjian Kerja 

Bersama tersebut 

b)    Kewajiban masing-masing pihak untuk mentaati isi Perjanjian 

Kerja Bersama dan menertibkan anggota-anggotanya serta 

dapat pihak lain apabila tidak menindahkan isi Perjanjian 

Kerja Bersama  

3) Pengakuan Hak-hak Perusahaan dan Serikat Pekerja, yang me – 

Memuat: 

a) Penegasan pengakuan terhadap Serikat Pekerja yang 

mengadakan perjanjian kerja bersama. 

b) Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan intern 

masing-masing pihak. 

c) Kesediaan Pengusaha untuk menyediakan fasilitas dan izin 

terhadap Serikat Pekerja seperti : 

(1) ruang kantor beserta perlengkapan termasuk papan nama 

(2) hak mengadakan pertemuan dengan anggota. 

(3) Hak Pimpinan Serikat Pekerja untuk meninggalkan 

pekerjaan dalam rangka tugas organisasi atau memenuhi 
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panggilan pemerintah guna kepentingan organisasi atau 

kepentingan Negara dengan tetap mendapatkan upah 

penuh. 

(4) Kesediaan perusahaan untuk melakukan pemotongan iuran 

anggota Serikat Pekerja sesuai peraturan yang berlaku.            

d. Bab III (Hubungan Kerja) 

Dalam Bab ini, dimuat antara lain : 

1) Serikat Pekerja mengakui hak perusahaan dalam pemerimaan 

karyawan baru. 

2) Dalam penerimaan Karyawan baru ditetapkan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi calon Karyawan. 

3) Adanya masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. 

4) Status Karyawan setelah menyelesaikan masa percobaan dengan 

baik. 

5) Kewenangan perusahaan dan Kesedian Karyawan untuk 

dipindahkan (dimutasikan). 

e. Bab IV (Hari Kerja dan Jam Kerja) 

Dalam Bab ini, dimuat antara lain : 

1) Hari kerja dalam seminggu. 

2) Jam kerja sehari dan seminggu. 

3) Melebihi jam kerja dalam sehari dan seminggu tersebut 

dinyatakan sebagai kerja lembur. 
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4) Kerja lembur bersifat sukarela dan dilakukan dalam keadaan 

tertentu saja kecuali dalam hal-hal khusus untuk kepentingan 

Negara. 

5) Perhitungan upah lembur dimuat yaitu sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

f. Bab V (Pembebasan dari Kewajiban untuk Bekerja) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Hak karyawan untuk mendapat istirahat mingguan. 

2) Hak karyawan untuk mendapatkan istirahat tahunan setelah 

bekerja 12 bulan berturut-turut, yang antara lain memuat : 

a)    Kewenangan Pengusaha untuk menunda istirahat tahunan. 

b) Batas waktu karyawan dalam pengajuan cuti tahunannya. 

c) Kesediaan pengusaha untuk memberitahukan kepada 

Karyawan bila hak cuti tahunannya timbul. 

d) Hak cuti tahunan Karyawan dapat gugur sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3)  Hak Karyawan wanita untuk cuti hamil/gugur kandungan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai syarat-

syarat dalam pengajuan cuti hamil tersebut. 

4) Hak karyawan atas libur resmi yang ditetapkan Pemerintah 

dengan tetap mendapat upah. 

5) Izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah berdasarkan 

PP Nomor 8 tahun 1981. 
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6) Tunjangan Terhadap keluarga Karyawan yang ditahan oleh yang 

berwajib bukan karena pengaduan perusahaan memuat: besarnya 

tunjangan menurut jumlah keluarga Karyawan, lamanya jangka 

waktu pemberian tunjangan. 

g. Bab VI (Pengupahan) 

Balam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Sistem pengupahan meliputi : Struktur upah bersih, upah pokok 

ditambah tunjangan-tunjangan, cara pembayaran yaitu mingguan 

atau bulanan. 

2) Pemberian premi yang dikaitkan dengan produktifitas kerja. 

3) Kenaikan upah yang dapat didasarkan pada : tingkat prosentase 

kenaikan indek harga konsumen atau kebutuhan fisik minimum 

sekurang-kurangnya setahun sekali, prestasi kerja, kemampuan 

atau perkembangan perusahaan, masa kerja karyawan. 

4) Pemberian bonus, gratifikasi dan tunjangan lain-lain (apabila 

akan diberikan ).  

h. Bab VII ( Perawatan dan Kesehatan ) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Upaya Pengusaha untuk memberikan fasilitas pemelihara 

kesehatan beserta sarananya untuk karyawan dan keluarganya. 

2) Kesediaan Karyawan untuk diperiksa baik pemeriksaan berkala 

maupun pemeriksaan khusus, atau dirawat dokter perusahaan 

atas biaya perusahaan. 
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3) Upah selama sakit diatur sesuai PP Nomor 8 tahun 1981. 

i. Bab VIII ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Kewajiban dan kesediaan kedua belah pihak mentaati ketentuan-

ketentuan keselamatan kerja untuk mencegah timbulnya 

kecelakaan kerja dan sakit akibat hubungan kerja serta mentaati 

petunjuk-petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan menjaga 

kebersihan lingkungan di tempat kerja. 

2) Kewajiban perusahaan menyediakan alat-alat perlengkapan kerja 

dan alat perlindungan diri serta kewajiban karyawan untuk 

memelihara alat-alat perlengkapan tersebut dan memakai alat 

perlindungan diri yang telah disediakan serta sangsi bagi yang 

melanggar. 

j. Bab IX ( Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja ) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Kewjiban perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam 

program ASKES berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1977. 

2) Kesediaan perusahaan menyediakan ruangan atau tempat ibadah. 

3) Kewajiban perusahaan untuk mengizikan karyawan 

melaksanakan ibadah menurut agamanya dengan tetap membayar 

upah sesuai PP Nomor 8 tahun 1981. 

4) Kesediaan perusahaan memberikan  membantu kegiatan-kegiatan 

di bidang koperasi Karyawan. 
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5) Kesediaan perusahaan memberikan bantuan suka cita atau duka 

cita seperti : bantuan uang duka atau uang kubur bagi karyawan 

atua keluarga karyawa yang meninggal dunia, bantuan atau biaya 

bersalin karyawan atau istri karyawan yang melahirkan, bantuan 

perkawinan, mengkhitankan atau membabtiskan anak. 

6) Upah perusahaan memberikan tunjangan hari tua atau pensiun. 

7) Upaya perusahaan memberikan kesejahteraan Karyawa baik, 

berupa fasilitas atau bantuan untuk olah raga, rekreasi atau 

hiburan, kantin, tempat istirahat dan lain-lain.     

k. Bab X ( Program Peningkatan Ketrampilan ) 

Dalam bab ini dimuat antara lain : 

1) Program pendidikan ketrampilan baik dengan menyelenggarakan 

sendiri maupun melalui badan-badan lain. 

2) Program pendidikan dan latihan dalam rangka alih teknologi dan 

pengembangan tenaga kerja bagi perusahaan yang 

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

l. Bab XI ( Tata Tertib Kerja ) 

Dalam bab ini dimuat antara lain : 

1) Tindakan disiplin berupa pelanggaran tata tertib dengan 

pemberian peringatan. 

2) Setiap tata tertib dan pengumuman yang dikeluarkan oleh 

perusahaan harus ditulis dan diumumkan agar diketahui para 

karyawan. 
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m. Bab XII ( Penyelesaian Keluh Kesah ) 

Dalam Bab ini dimuat tata cara penyampaian keluh kesah ( griven 

prosedure) : 

1) Cara penyampaian dapat dikemukakan secara lisan atau tertulis. 

2) Penentuan jangka waktu tanggapan keluhan. 

3) Bila keluhan tidak bisa diselesaikan secara Bipartit maka 

penyelesaianya agar disalurkan sesuai prosedur Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1957. 

n. Bab XIII ( Pemutusan Hubungan Kerja ) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) Hal-hal yang mengakibatkan hubungan kerja putus karena 

hukum. 

2) Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran tata tertib dan 

dilaksanakan setelah menempuh prosedur Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1964. 

3) Pengunduran diri karyawan dengan ketentuan tenggang waktu 

permohonan pengunduran diri berserta hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 

o. Bab XIV ( Masa Barlaku, Perubahan dan Perpanjangan ) 

Dalam Bab ini dimuat antara lain : 

1) masa berlaku serta tempat penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama dicantumkan secara jelas. 
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2) Perubahan dan perpanjangan harus dengan persetujuan kedua 

belah pihak dan diberitahukan kepada para anggotanya 

p. Bab XV ( Ketentuan Penutup ) 

Dala Bab ini dimuat antara lain : 

1) Nama, jabatan/kedudukan yang menandatangani Perjanjian Kerja 

Bersama. 

2) Nomor dan tanggal surat kuasa apabila penandatanganan 

dikuasakan kepada pihak lain. 

3) Yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Bersam 

Selaku pihak : 

a) Direksi atau Pimpinan perusahaan atau kuasa yang ditunjuk 

olehnya ( PIHAK PENGUSAHA ). 

b) Ketua atau Wakil Ketua Dan Sekretaris atau Wakil Sekretaris 

Serikat Pekerja atau Kuasa yang ditunjuk olehnya ( PIHAK 

SERIKAT PEKERJA ). 

4) Tempat dimana Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani. 

5) Jika terjadi salah penafsiran akan diselesaikan secara 

musyawarah dan bila tidak tercapai agar diserahkan kepada 

Kantor Departemen Tenaga Kerja Setempat. 

                            TATA CARA PEMBUATAN 

                        PERJANJIAN KERJA BERSAMA 

 

 

PENGUSAHA 
(memiliki 25 
pekerja/lebih) 

SERIKAT 
PEKERJA 

(sudah tercatat *) 

UNSUR SP 
Maxsimal 9 orang 

 
UNSUR 

PENGUSAHA 
Maxsimal 9 orang 

PERUNDINGAN 
(Waktu 30 hari) 
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GAGAL 

 

 

 

 

 

 

 

*) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

Sumber : Adbul Khakim (2003:187) 

 

 

 5. Keabsahan Perjanjian Kerja Bersama 

 Untuk sahnya suatu Perjanjian Kerja Bersama harus memenuhi 

syarat formal dan material sebagai berikut: 

a.  Syarat material 
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1) Dilarang memuat aturan yang mewajibkan pengusaha hanya 

menerima atau menolak dari satu golongan (berkenaan dengan 

suku, agama, ras, golongan); 

2) Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang pekerja supaya 

hanya bekerja pada pengusaha suatu golongan. 

b.  Syarat formal 

1)  Harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak; 

2) Memuat nama, tempat kedudukan dan alamat Serikat 

Pekerja/Buruh, nomor dan tanggal pencatatan Serikat 

Pekerja/Buruh pada instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan; 

3) Perjanjian Kerja Bersama hanya diadakan paling lama 2 tahun dan 

kemudian dapat diperpanjang.(Depnakertrans RI, 2003:20). 

 

6.   Fungsi, Tujuan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama 

a.   Fungsi Perjanjian Kerja Bersama 

1) Sebagai pedoman induk mengenai hak dan kewajiban bagi para 

pekerja dan pengusaha sehingga dapat dihindarkan adanya 

perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak perlu antara pekerja dan 

pihak pengusaha. 

2) Sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja 

dan kelangsungan usaha bagi perusahaan. 
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3) Merupakan partisipasi pekerja dalam penentuan atau pembuatan 

kebijakan dalam perusahaan. 

b.  Tujuan Perjanjian Kerja Bersama 

1) Mempertegas dan menjelaskan hak dan kewajiban Pekerja atau 

Serikat Pekerja dan pengusaha. 

2) Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 

dalam perusahaan. 

3) Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan 

industrial dan atau hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur 

dalam perundang-undangan maupun nilai-nilai syarat-syarat kerja 

yang sudah diatur dalam perundang-undangan. 

4) Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan 

pendapat antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak 

pengusaha. 

c.  Manfaat Perjanjian Kerja Bersama 

1) Baik pekerja maupun pengusaha akan lebih mengetahui dan 

memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. 

2) Mengurangi timbulnya perselisihan industrial atau hubungan 

ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses 

produksi dan peningkatan usaha. 

3) Membantu ketenangan kerja pekerja serta mendorong semangat 

dan kegiatan bekerja lebih tekun dan rajin. 
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4) Pengusaha dapat menyusun rencana-rencana serta menetapkan 

labour cost yang perlu dicadangkan atau disesuaikan dengan masa 

berlakunya perjanjian kerja bersama. 

5) Perundingan membuat perjanjian kerja bersama merupakan 

lembaga bipartite yang sangat efektif dimana kedua belah pihak 

dapat bertemu dan memperpadukan kepentingan masing-masing 

yang hasil tanpa campur tangan pihak lain. 

6) Dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam 

perusahaan.( Suprihanto, 1986:105). 

 

7. Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama 

 Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, 
dinamis, dan berkeadilan, Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu 
sarana yang sangat penting sehingga tercapai tingkat produktifitas yang 
tinggi serta tercapainya kesejahteraan pekerja, maka jangka waktu 
Perjanjian Kerja Bersama jangan terlalu pendek, akan tetapi juga jangan 
terlalu lama agar dapat menyesuaikan tingkat ekonomi yang selalu 
berubah-ubah .(Kosidin,1999:62). 
 
 Sesuai dengan pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan masa berlaku perjanjian kerja bersama paling 

lama 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun 

berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat 

pekerja/serikat buruh.Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama 

berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya 

perjanjian kerja bersama yang masih berlaku, namun jika dalam 

perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan  maka perjanjian kerja 
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bersama yang sedang berlaku, masih berlaku untuk paling lama 1 (satu) 

tahun. Saat berlakunya perjanjian kerja bersama pada saat ditandatangani 

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama sesuai dengan 

ketentuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.
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E.  Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial 

Sebelum berlaku Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan yang berlaku 

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 

tersebut penyelesaian perburuhan dapat diselesaikan melalui : 

a. Panitia Penyelesaian Daerah; 

b. Panitia Penyelesaian Pusat; 

c. Arbritase.  

Pengertian Perselisihan perburuhan dalam Pasal 1 angka 1 huruf c 

Undang-Undang No.22 Tahun 1957 adalah pertentangan antara majikan 

atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh berhubung dengan tidak 

adanyapenyesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja 

dan/ atau keadaan perburuhan. Setiap perselisihan yang terjadi harus 

diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan antara buruh dan 

majikan. Persetujuan yang dicapai melalui perundingan akan disusun 

menjadi perjanjian perburuhan. 

Sebagai perbandingan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa 

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
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dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja /serikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerjaa/serikat buruh dalam 

satu perusahaan. 

Perselisihaan di bidang hubungan industrial yang selama ini 

dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkaan, atau menngenai 

keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur baik dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan 

perundang-undangan. 

Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan 

oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara 

musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003). 

  

2. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

Menurut Khakim (2003:90-91) Berdasarkan literatur hukum 

ketenagakerjaan perselisihan hubungan industrial dibedakan dua macam, 

yaitu: 

a. Perselisihan hak (rechtsgeschillen), ialah perselisihan yang timbul 
karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, perjanjian perburuhan atau ketentuan peraturan 
perundangan ketenagakerjaan 

 
Contoh: 
1) Pengusaha tidak membayar gaji sesuai dengan perjanjian, tidak 

membayar tunjangan hari raya, tidak memberi jaminan social dan 
sebagainya. 
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2) Pekerja/buruh tidak mau bekerja dengan baik sesuai dengan 
perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. 

Jalur penyelesaiannya melalui: 
1) Panitian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) bila 
tidak berhasil dalam tingkat bipartite atau pemerantaraan, yang 
mengajukan serikat pekerja atau pengusaha. 

2) Pengadilan Negeri, yang mengajukan pekerja, serikat pekerja atau 
pengusaha 

b. Perselisihan kepentingan (belangengeschillen), yaitu perselisihan yang      
terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan atau yang timbul 
karena tidak ada kesesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan 
atau keadaan perburuhan.  
Contoh: 

1)  Pekerja meminta fasilitas istirahat yang memadahi. 
2)  Pekerja menuntut kenaikan tunjangan makan. 
3)  Pekerja menuntut pelengseran pejabat perusahaan dan lain-lain. 

Jalur penyelesaian perselisihan kepentingan hanya melalui 
panitia penyelesaian Perselisihan Perburuhan daerah (P4D)/Panitia 
Penyelesaian Perselisian Perburuhan Pusat (P4P), yang mengajukan 
serikat pekerja, pengusaha atau asosiasi pengusaha.  

 
Sedangkan menurut Widodo dan Judiantoro dalam Khakim 

(2003:91) berdasarkan sifatnya perselisihan dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Perselisihan buruh kolektif, yakni perselisihan yang terjadi antara 
pengusaha/majikan dengan serikat pkerja/serikat buruh, karena tidak 
adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat 
kerja dan/atau keadaan perburuhan 

b. Perselisihan perburuhan perorangan, yaitu perselisihan antara pekerja 
atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh 
dengan pengusaha/majikan. 

 
Berdasarkan pengertian perselisihan hubungan industrial yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat ditarik ada 4 

(empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yakni: 

a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak 

terpenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau 
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penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam 

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

c.  Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

timbul karena tidak adanya kesesuian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan 

antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat 

buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya 

persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan 

kewajiban serikat pekerja. 

  

3. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

1) Penyelesaian oleh P4D 

Pada prinsipnya setiap perselisihan perburuhan yang terjadi 

diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan antara 

majikan dan buruh,namun jika perundingan tersebut oleh pihak-
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pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan perselisihan 

mereka, dan tidak bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan 

mereka melalui badan arbitrase, maka perselisihan tersebut harus 

diselesaikan melalui perantaraan pegawai Departemen Tenaga 

Kerja, permintaan penyelesaian harus disampaikan secara 

tertulis.Pegawai Departemen Tenaga Kerja berwajiban 

menyelenggarakan proses perantaraan dalam jangka waktu 7 hari 

terhitung sejak surat diterima.namun jika pegawai perantara 

tersebut tidak dapat menyelesaikan maka oleh pegawai tersebut 

harus disampaikan kepada Panitia Penyelesaian Daerah (P4D). 

Setiap tindakan yang akan diambil oleh pihak yang berselisih harus 

diberitahukan dengan surat kepada Ketua P4D. Tindakan tersebut 

diatas hanya dapat dilakukan jika jika pihak yang bermaksud untuk 

mengambil tindakan telah menerima surat tanda terima oleh P4D 

tentang maksud tersebut.surat tanda terima tersebut dikirim oleh 

P4D dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan 

surat pemberitahuan oleh P4D. 

Tindakan yang dapat diambil tersebut meliputi: 

a. dari pihak majikan: menolak buruh-buruh seluruhnya atau 

sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat 

perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk 

menekan atau membantu majikan lain menekan supaya buruh 
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menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan 

perburuhan. 

b. Dari pihak buruh: secara kolektif menghentikan atau 

memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan 

perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau 

membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan 

menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan 

perburuhan. 

Tindakan-tindakan tersebut diatas dapat diambil jika : 

a) Ternyata perundingan yang telah dilakukan sebelumnya telah 

gagal, atau 

b)  Perundingan pernah ditolak oleh pihak lain, atau 

c) Telah dua kali dalam jangka waktu dua minggu tidak berhasil 

mengajak pihak lainnya untuk maju ke meja perundingan. 

Hasil persetujuan yang diperoleh dengan perantaraan P4D 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian 

perburuhan yang diakui kedua belah pihak(Widjaja, 2001:43). 

2)  Penyelesaian oleh P4P 

Putusan P4D yang bersifat mengikat dapat diajukan 

pemeriksaan ulang oleh salah satu pihak yang berselisih kepada 

P4P. Permintaan pemeriksaan ulang diajukan kepada P4D yang 

memutus, yang selanjutnya mencatat permintaan tersebut dalam 

daftar yang disediakan khusus untuk itu,dan meneruskan kepada 
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P4P berikut dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara 

tersebut. 

Putusan P4D bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan jika 

dalam waktu 14 hari Menteri tenaga kerja tidak membatalkan atau 

menunda pelaksanaanya.mentri tenaga kerja berhak untuk 

membatalkandan/atau menunda pelaksanaan putusan P4P, jika 

menurutnya perlu untuk memelihara ketertiban umum serta 

melindungi kepentingan Negara. 

3)  Arbitrase 

Para pihak yang berselisih, baik atas kehendak sendiri, atau 

atas anjuran pegawai Depnaker atau P4D yang memberikan 

perantara, dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka 

pada seorang juru pemisah (arbiter) atau suatu dewan pemisah 

(majelis arbritase). Penyerahan tersebut harus dibuat secara tertulis 

dalam bentuk perjanjian kedua belah pihak di hadapan pegawai 

Depnaker atau P4D. Dalam surat perjanjian tersebut diterangkan: 

a) pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang akan 

diserahkan kepada juru atau dewan pemisah untuk 

diselesaikan; 

b) nama-nama pengurus atau wakil serikat buruh dan majikan 

serta tempat kedudukan mereka; 

c) siapa yang ditunjuk sebagai juru atau dewan pemisah serta 

tempat tinggalnya; 
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d) dahwa kedua pihak akan tunduk kepada putusan yang diambil 

oleh juru./dewan pemisah, setelah putusan ini mempunyai 

kkuatan hukum; 

e) hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelesaian 

masalah melalui arbitrase. 

Penunjukan juru/dewan pemisah dan proses jalannya 

arbritrase diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang 

berselisih. 

Putusan juru/dewan pemisah yang telah disahkan oleh P4P 

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan P4P ( Widjaja, 

2001:49). 

Terhadap putusan oleh juru/dewan pemisah ini tidak 

diadakan pemeriksaan ulang. 

Sebagai bahan perbandingan dibawah ini ketentuan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 penulis  

 

b.   Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

Setiap Perselisihan hubungan industrial pada awalnya 

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang 

berselisih (bipartite). 

Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih 

(bipartite) gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak 
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mencatat perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan setempat. 

Peselisihan kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja atau Perselisihan antara serikat pekerja yang telah tercatat pada 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat 

diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak, 

sedangkan penyelesaian perselisihan melalui arbritrase atas 

kesepakatan kedua belah pihak hanya perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat pekerja. Apabila tidak ada kesepakatan kedua 

belah pihak untuk menyelesaiakan prselisihannya melalui konsiliasi 

atau arbitrase, maka sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari penimpikan perkara perselisihan hubungan industrial di 

pengadilan. 

Perselisihan hak yang telah tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan 

melalui konsiliasi atau arbitrase namum sebelum diajukan ke 

Pengadilan hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi, dalam 

hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang 

dituangkan dalam perjanjian kerja bersama, maka salah satu pihak 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui 

arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak 



 69

dapat diajukan ken Pengadilan Industrial karena keputusan arbitrase 

bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan 

pembatalan ke Mahkamah Agung. 

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat adil dan 

murah, penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan 

peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak 

membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke 

Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan pemutusan 

hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah 

Agung. Sedang putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 

merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat 

dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. 

    Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1957 sebagai rujukan karena Perjanjian Kerja bersama di 

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan dibuat 

sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  berlaku.  
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JENIS PERSELISIHAN DAN LEMBAGA YANG BERKOPETEN 

No  JENIS 
PERSELISIHAN 

PENYEBAB 
PERSELISIHAN 

LEMBAGA 
KOMPETEN 

PIHAK YANG 
MENGAJUKAN 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Perselisihan 
hak(conflicf of right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perselisihan 
kepentingan/industrial 
(conflict of interest) 
 

a) Masalah hubungan 
kerja atau norma kerja 

b) Hal-hal yang diatur 
dalam ketentuan 
ketenagakerjaan 
(termasuk perjanjian 
kerja bersama) 

 
 
a) belum ada persesuaian 

 paham terhadap 
syarat-syarat kerja atau 
keadaan lingkungan 
kerja (seperti fasilitas 
peralatan kerja dan 
lain-lain) baik yang 
telah disetujui pleh 
kedua belah pihak 
maupun karena 
perkembangan 
keadaan tertentu. 

b)   Hal-hal lain yang tidak 
normatif 

 

PengadilanNegeri(PN) 
Atau P4D/P4P * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4D/P4P 

a)  Pekerja/buruh 
secara perseorangan, 
serikat pekerja atau 
pengusaha. 
 
         Pengadilan 
Negeri 
b) Serikat Pekerja atau 
pengusaha. 
 
          P4D/P4P (UU 
No. 22 Tahun 1957) 
 
Hanya serikat pekerja 
atau Pengusaha. 

*Gugatan diajukan ke : - Pengadilan Negeri untuk kasus perbuatan 
melawan hukum. 

                                            - P4D/P4P untuk kasus perselisihan 
ketenagakerjaan 

 

Sumber : Abdul Khakim, S.H. (2003:198) 
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F.  Kerangka berfikir 

 
Hubungan Industrial 

 

 Pengusaha dan Serikat Pekerja 

 
Pembuatan Perjanjian kerja Bersama

 

 

 

 

   

   

   

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 

Hubungan kerja  yang harnonis, dinamis & berkeadilan 

Produktifitas meningkat & kesejahteraan pekerja tercapai 

Perselisihan hubungan 
industrial 

Penyelesaian   
Perselisihan hubungan 
industrial 

Perbedaan sudut pandang antara Pengusaha dengan Pekerja dalam hal 

ini diwakili serikat pekerja adalah hal yang wajar, Pengusaha berharap 

mendapat keuntungan sebesar-besarnya, produktifitas tinggi dengan biaya 

produksi rendah termasuk juga upah pekerja kecil. Pekerja berharap mendapat 

kesejahteraan hidup yang layak dengan upah tinggi tanpa harus dibebani 

tingkat produktifitas. 

Hubungan Industrial adalah suatu  sistem hubungan yang diharapkan 

mampu menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan bersama. Guna mewujudkan falsafah Hubungan 

Industrial dalam kehidupan hubungan kerja sehari-hari mutlak perlu suasana 

yang kondusif dalam lingkungan kerja. 
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Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana pendukung yang sangat 

penting dalam mewujudkan Hubungan Industrial, melestarikan dan 

mengembangkan keserasian hubungan kerja , karena Perjanjian Kerja 

Bersama merupakan wahana partisipasi antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama merupakan upaya penyamaan 

persepsi antara pekerja dalam hal ini diwakili serikat pekerja dengan 

pengusaha. Kepentingan masing-masing pihak dibicarakan disini, masing-

masing pihak membicarakan hak dan kewajiban mereka, kemudian mereka 

berunding, dalam perundingan ini kadang tidak ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak berkaitan dengan syarat-syarat kerja yang harus ditetapkan dalam 

Perjanjian Kerja Bersama, keadaan semacam ini menimbulkan perselisihan 

kepentingan antara pekerja dalam hal ini di wakili serikat pekerja dengan 

pengusaha, keadaan seperti ini termasuk dalam Perselisihan Hubungan 

Industrial. 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama juga rawan terhadap 

perselisihan hak  ini terjadi karena tidak terpenuhinya hak, akibat adanya 

perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada dalam 

Perjanjian Kerja Bersama, keadaan seperti ini juga termasuk dalam 

Perselisihan Hubungan Industrial.    

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang baik, pemenuhan hak dan 

kewajiban antara Pekerja/serikat pekerja dengan Pengusaha menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan keadaan seperti 
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inilah yang mendorong tenaga kerja meningkatkan produktifitas kerja 

sedangkan Pengusaha meningkatkan kesejahteraan Pekerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Konsepsional Tentang Penelitian  

          Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan 

diteliti,  suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan 

tetapi merupakan  suatu abtraksi dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu 

sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian 

mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. ( Soerjono Soekamto, 

1984:132). 

 Kerangka konsepsionis mengenai objek penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-

konsep secara teoritis yang menyangkut ketentuan perundang-undangan 

tertulis berikut instansi terkait, dengan konsep-konsep khusus dalam 

prakteknya, sehingga melahirkan apa yang akan diteliti dari hubungan-

hubungan dalam fakta-fakta yang ada. 

  Demikian juga dalam penulisan skripsi ini yang akan membahas 

mengenai “ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan IX Divisi 

Tanaman Tahunan Periode 2004-2005 di Kebun Getas”. Disini penulis 

mengadakan penelitian mengenai gambaran hubungan antara teori-teori yang 

ada dengan fakta-fakta di dalam prakteknya. 
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B. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar penelitian adalah penelitian 

kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kasus atau studi kasus 

sehingga berpengaruh terhadap metode pengumpulan data yang akan 

digunakan. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kasus di PT Perkebunan 

Nusantara IX, khususnya tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 

Pabrik kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX. Dimana dalam penelitian 

tersebut mempunyai ciri-ciri: 

1. Sumber data langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah 

instrumen kunci; 

2. Bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan umumnya berbentuk 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dan kalaupun ada angka 

sifatnya hanya sebagai penunjang ; 

3. Lebih menekankan pada makna proses daripada hasil; 

4. Analisis data bersifat induktif; 

5. Makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian 

(sudarwan , 2002:60). 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah tentang Hukum 

Ketenagakerjaan pada umumnya dan Perjanjian Kerja Bersama pada 

khususnya. 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti merupakan 

keterkaitam antara faktor yuridis yang menyangkut aturan-aturan yang 
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berhubungan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan bagaimana pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT. Perkebunan Nusantara 

IX ( Persero)  Divisi Tanaman Tahunan. Adapun faktor-faktor yuridis yang 

memuat aturan-aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian 

Kerja Bersama, antara lain : 

1. Dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1313, Pasal 1315, Pasal 1320, 

Pasal 1330, Pasal 1338 dan Pasal 1340.  

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang BUMN 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat 

Buruh. 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1985 Tentang 

Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama. 

8. Naskah Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Divisi Tanaman Tahunan Periode 2004-2005.  

                   Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis 

karena hasil penelitian yang diperoleh diperoleh diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di 

Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman 
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Tahunan, selanjutnya dianalisa sehingga dari hasil penelitian tersebut ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

C. Fokus Penelitian 

Didalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas 

dasar fokus penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput didalamnya perumusan 

latar belakang, studi dan permasalahan, fokus juga berarti penentuan keluasan 

(scope) permasalah dan batas penelitian. Penetuan fokus memiliki tujuan : 

1.Menentukan keterikatan studi, ketentuan lokasi studi; 

2.Menentukan criteria inklusif dan eksklusif bagi bagi informal baru, focus 

membantu bagi penelitian kualitaitif membuat keputusan untuk membuang 

atau menyimpan informasi yang diperolehnya ( Rachman, 1999:121). 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menetukan 

dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak 

dimulai dari yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengewtahuan yang 

diperolehnya melalui lepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian 

kualitatif sebenarnya masalah itu sendiri (Moleong, 2000:62) 

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, yang meliputi 3 (tiga) hal: 

1. Pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX 

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama di Pabrik kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX  
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3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi dalam 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX 

 

D.  Sumber Data Penelitian 

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-

keterangan tentang suatu hal, dapat merupakan sesuatu yang diketahui atau 

dianggap atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan 

lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlabih dahulu sebelum dipakai dipakai 

dalam proses analisis. Pengelompokkan data disesuaikan dengan karakteristik 

yang menyertainya (Iqbal Hasan, 2002:82). 

Menurut Lofland (1984:47), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. 

Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang terutama diperlukan dalam 

penelitian ini, yaitu bersumber dari informasi pengurus  Serikat Pekerja 

Perkebunan IX Tanaman Tahunan kebun Getas (SPBUN IX Tanaman 

Tahunan kebun Getas) PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), 

Administratur Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX, dan 

karyawan/pekerja Pabrik kebun Getas berkaitan dengan pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Nusantara IX. 
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Sumber data Primer  dalam penelitian ini: 

a. Responden 

Adalah pihak-pihak yang berkopenten dengan masalah yang diteliti. 

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah beberapa 

pekerja Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX. 

b. Informan 

Yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(moleong, 2002:90) yang dijadikan Informan dalam penelitian ini 

adalah Administratur kebun Kebun mewakili perusahaan dan 

Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan IX Tanaman Tahunan Kebun 

Getas PT Perkebunan Nusantara IX.  

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini 

bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundangan dan 

dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pembuatan dan 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Rachman (1999:71), bahwa penelitian disamping 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat 
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pengumpulan data yang relevan.Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan 

sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori 

dan konsep penelitian. Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang 

berhubungan dengan Perjanjian Kerja Bersama. 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan teknik : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(intervierwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interiewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Arikunto, 

1998:145). Cirri utama wawancara adalah tatap muka antara pencari 

informasi dan pemberi informasi. 

1) Fungsi wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara berfungsi sebagai metode primer 

artinya wawancara digunakan sebagai alat pokok pengumpul data. 

2) Jenis wawancara 

     Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan 

tetapi unsur keabsahan masih dipertahankan, sehingga kewajaran 

masih dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara 

mendalam. 

3) Alasan menggunakan wawancara 

Menurut Sutrisno Hadi ( 1995:213) Kebaikan menggunakan      

metode wawancara adalah : 

a) Merupakan metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi 

b) Tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang 

akan teliti 

c) Umumnya hampir semua penelitian menggunakan metode ini 

d) Dapat dilakukan sambil obsevasi 

Alasan digunakannya wawancara berstruktur, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis terlebih dahulu sebagai 

pedoman akan dapat mencapai focus permasalahan yang diteliti, dan 

kewajaran dapat dicapai secara maksimal untuk memperoleh data 

secara mendalam. Dengan tetap dimungkinkan adanya variasi-variasi 

pertanyaan yang dilakukan dengan situasi dan kondisi ketika 

wawancara dilakukan. Tujuan adalah untuk memperoleh keterangan 

yang rinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa, situasi dan 

keadaan tertentu. 

     Wawancara berstruktur ini dilakukan untuk memudahkan 

peneliti guna menjaring informasi yang sebanyak dan sedetail 
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mungkin yang berkenaan dengan masalah  Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Bersama di PT Perkebunan Nusantara IX.. Yang diwawancarai 

adalah pengurus Federasi Serikat Pekerja Perkebunan IX Tanaman 

Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX, Direksi/ Managemen, serta 

karyawan/ pekerja Kebun Getas Perkebunan Nusantara IX. 

3. Observasi 

Observasi adalah pengamatan atau pencatatansecara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada penelitian (Maman Rachman, 

1999:62).Observasi ini digunakan sebagai metode kriterium artinya 

observasi digunakan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan 

terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara.dimana 

dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera jadi mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap ( 

Arikunto, 1998:128).  

Observasi dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari 

wawancara, sehingga metode ini dilakukan dengan mengamati kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus Serikat Karyawan PT Perkebunan 

Nusantara IX dan Direksi/Managemen serta beberapa karyawan dalam  

pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Bersama. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan cara pengumpulan data dengan melalui 

benda-benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat serta catatan harian (Maman Rachman, 1999:82).  

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama , yaitu: 

a. Peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja bersama 

b. Peraturan-peraturan tentang serikat kerja 

c. Peraturan-ketenagakerjaan 

d. Perjanjian kerja bersama 

e. Gambar-gambar diambil saat penelitian 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data tentanng 

pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Peneliti 

mendapatkan data dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Serikat 

karyawan maupun direksi/ managemen  yang berkaitan denngan  

pelaksanaan perjanjian kerja bersama yaitu AD/ART Serikat Karyawan, 

No pendaftaran Serikat karyawan dari depnakertrans, , perjanjian kerja 

bersama, catatan-catatan dan lain sebagainya. Metode ini berfungsi 

sebagai pelengkap dari metode wawancara dan metode observasi.  

 

F. Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsaan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebenaran hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan.menurut Guba dan 
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Lincoln dalam Moleong (2000:75), untuk memeriksa keabsahan/validitas data 

pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Teknik 

yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik Triangulasi. 

Teknik Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data itu. Tujuan trianggulasi adalah untuk 

membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda atau dalam waktu 

yang berbeda dari waktu yang sama. Teknik Trianggulasi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Moleong (2000: 178), Yang mengatakan teknik trianggulasi yang 

digunakan adalah pemeriksaan denngan sunber-sumber lain. 

Trianggulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang 

waktu 

4. Membandinngkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu isi dokumen yang 

berkaitan (moleong, 2000: 178). 
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Dengan demikian apabila diperoleh dua atau lebih sumber menyatakan hal 

yang sama, maka kebenaran data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Model Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses 

analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan 

lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak 

peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk 

menganalisis dan menginterprestasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah 

penelitian lapangan dilakukan (Ashshofa, 1996:66). 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data dapat ditafsirkan, 

tanpa melakukan kategorisasi, maka akan terjadi chaos (Nasution 1988:126). 

Data penelitian yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120) tahapan 

analisis data sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2.  Reduksi data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fikus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersususn yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, 

network, cart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data. 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, teme, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil 

kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan 

pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian. 
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Reduksi data 

Penyajian data 

Kesimpulan-
kesimpulan atau 

penafsiran data 

Pengumnpula 
data 

Sumber : Milles dan Hubermen dalam Rachman 1999:120 

 Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian 

dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untukj menyajikan data. Apabila ketiga 

tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.  
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penilitian 

Penilitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, sedangkan metode 

pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada laporan 

penelitian ini  diuraikan tentang hail penelitia dan pembahasan. 

Pada hasil penelitian ini disajikan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Bersama antara PT Perkebunan Nasantara IX (Persero) dengan Federasi Serikat 

Pekerja Perkebunan IX Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

(Studi Kasus Pabrik Kebun Getas Salatiga, yang meliputi : 

1.  Gambaran Umum  PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman 

Tahunan : 

      a. Profil PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan 

Perusahaan 

  PT Perkebunan Nusantara IX adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), dan sejak Tahun 

2000 terbagi dalam Manajemen Divisi yaitu : 

1. Divisi Tanaman Tahunan 

  Berkantor pusat di Jalan Mugas Dalam (Atas) Semarang (50243) 

2. Divisi Tanaman Semusim 

  Berkantor Pusat di Jalan Ronggowarsit No. 164 Surakarta (57131) 

88 
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Berdasarkan sejarah PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman 

Tahunan adalah merupakan penggabungan dari 30 Kebun milik eks. 

Pemerintah Belanda dan Perusahaan Perusahaan Asing. 

  Sejak tahun 1995 bidang usaha yang diutamakan (menanam, 

memelihara dang mengolah) hanya ada 4 komoditi pokok dan 3 komoditi 

prduksi hilir, yaitu: Karet, Kopi, Teh, Kakao, karet Gelang (Produksi Hilir), 

Banaran coffe (Prduksi hilir), Kaligua Black Tea (Produksi Hilir ). Dari 4 

komoditi pokok dan 3 komoditi hilir tersebut karet merupakan penyumbang 

pendapatan terbesar PT Perkebunan Nusantara IX Divisi tanaman Tahunan 

(+ 80%) disamping bidang usaha komoditi pokok tersebut, juga diproduksi 

bidang usaha sampingan yaitu: Kelapa Pala/minyak pala, kapok/Biji Kapok, 

cengkeh, Pisang. 

      b. Sejarah PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan 

  Berdasar asal usulnya kebun-kebun yang saat ini milik PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan adalah 

Perkebunan yang dulu dibangun oleh Pemerintah Belanda dan Pengusaha 

Swasta, yaitu : 

1. Mangkunegaran                             (1 Kebun) 

2. Gouvernemen Landbouw Bedrijfen (GLB)  (1 Kebun) 

3.  Kultuur Maatschappij              (5 Kebun) 

4.  Th. Crone                (4 Kebun) 

5.  Semarangsche Administratie Kantoormij    (2 Kebun) 

6.  Factory NHM               (1 Kebun) 
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 7.  Preanger Rubber               (1 Kebun) 

8.  Sosische Cultuur               (1 Kebun) 

9.  John Piet & Co    (1 Kebun) 

10. Internatio     (1 Kebun) 

11. Mirandolle & Voute    (1 Kebun) 

12. Tieeman Bank    (1 Kebun) 

12. Kooy & Koster    (1 Kebun) 

  Pada masa pendudukan Belanda ke dua tahun 1947 semua 

perkebunan dikuasai  Pemiliknya kembali, tetapi sejak bulan September 

1950 perkebunan milik Pemerintah Hindia Belanda pengelolaannya 

diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara (PPN) sedang milik Swasta 

Asing tetap dikuasai pemiliknya. Bentuk organisasi perkebunan pada tahun 

1950-1960 berubah menjadi PPN Lama/Baru yang dibagi menjadi Rayon/ 

Unit, tanggal 10 Desember 1957 seluruh perkebunan Belanda diambil alih 

penguasaannya oleh Pemerintah (Nasionalisasi). 

  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1961 bentuk PPN 

Lama/Baru dirubah menjadi PPN Jawa Tengah dan sejak Tahun 1963 

dirubah lagi serta dipisahkan menjadi PPN Aneka Tanaman XI dan PPN 

Karet XIII serta PPN Karet XIV. Bentuk perusahaan dirubah menjadi 

Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) sesuai dengan Peratran Pemerintah 

Tahun 1968 tanggal 13 April 1968, yang merupkan gabungan dari : PPN 

Aneka Tanaman XI, PPN Karet XIII, PPN Karet XIV, BPU-PPN Aneka 

Tanaman Perakilan Jawa Tengah dan BUP-PPN Karet Jawa Tengah. 
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  Sesuai dengan Akte Notaris GHS Loemban Tobing, SH Jakarta 

Nomor 98 Tahun 1973 Tanggal 31 Juli yang disempurnakan dengan Akte 

Notaris Imas Fatimah, SH Jakarta Nomor 107 Tahun 1984 tanggal 13 

Agustus 1984 dan Akte Perbahan Nomor 39 Tahun 1985 Tanggal 8 Maret 

1985, sesai kutipan Surat Menteri Kehakiman RI Nomor 

C2.52.5436.HT.01.04 Tahun 1985 Tanggal 28 Agstus Tahun 1985 bahwa 

PN Perkebunan XVIII dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan 

XVIII. 

  Berdasarkan Akte Notaris Harun Kamil, SH Jakarta Nomor 42 

Tahun 1996 Tanggal 11 Maret 1996 dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 Tanggal 14 Februari 1996 tentang 

Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan 

XVIII  menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara 

IX serta perubhan Struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan 

Direksi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Nomor 

PTPN.IX.0/SK/006/2000.SL Tanggal 15 Januari 2000 dan disempurnakan 

dengan Surat Keputusan Nomor PTPN.IX.0/SK/005/2001.SL Tanggal 31 

Januari 2001 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) dala Unit usaha yang dikelolah PT Perkebunan 

Nsantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan terdiri dari 15 Unit Kebun 

yang berlokasi tersebar diseluruh daerah Jawa Tengah m Bentuk Divisi 

Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim dengan pengaturan tugas 

Anggota Direksi, dan berlaku sampai dengan sekarang. 
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      Unit usaha yang dikelolah PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Divisi Tanaman Tahunan terdiri dari 15 Unit Kebun yang berlokasi tersebar 

diseluruh daerah Jawa Tengah, antara lain : 

  1.  Warnasari dengan komoditi Karet, Kakao lokasi Banjar Cilacap 

  2.  Kawung dengan komoditi Karet, Kakao,Kelapa lokasi Majenang Cilacap 

  3.  Krumput dengan komoditi Karet, Kakao, Kepala, Pisang lokasi Banyumas 

  4.  Kaligua dengan komoditi Teh lokasi Paguyangan Bumiayu 

  5.  Blimbing dengan komoditi Karet, Kakao lokasi Pekalongan 

  6.  Jolotigo komoditi Teh, Kopi lokasi Pekalongan 

  7.  Sukamangli komoditi Karet, Kopi, Kakao, pala lokasi Sukorejo Kendal 

  8.  Siluwok komoditi Karet, Kopi, Kakao, Kepala, Kapok lokasi Weleri 

Kendal 

  9.  Semugih komoditi Teh, Kakao, Kepala, Cengkeh lokasi Moga Pemalang 

  10. Merbuh komoditi Karet, Kopi lokasi Boja Kendal 

  11. Ngobo komoditi Karet, Kopi, Kakao, Pala lokasi Karangjati, Ungaran 

  12. Getas komoditi karet, Kopi, Kakao lokasi Salatiga 

  13. Batujamus komoditi Karet, Kopi, Kakao, Cengkeh lokasi Karanganyar 

  14. Balong komoditi Karet, Kakao, kelapa lokasi Jepara   

  15. Jollong komodisi Kopi lokasi Pati. 
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2.  Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan  

Kebun Getas Salatiga : 

 a. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan 

Kebun Getas Salatiga 

  Kebun Getas merupakan gabungan dari 2 (dua) yaitu Kebun Getas 

dengan budidaya karet dan Kebun Asinan/Banaran dengan budidaya Kopi 

dan Kakao. Kebun Getas didirikan pada tahun 1898  yang dikeolah oleh 

Fa.HG.Th>Crone berkedudukan di Amsterdam Negeri Belanda dengan 

nama Cultur Ondernming Getas (CO. Getas) dan berkantor pusat di 

Semarang, sedang Kebun banaran didirikan oleh NV. Semadmij dengan 

nama Cultur Ondernming Banaran (CO. Banaran). 

  Pada tanggal 10 Desember 1957 Kebun Getas /Banaran diambil 

alih oleh Pemerintah RI berdasarkan surat nomor : Kpts-PM/0073/12/1957 

tanggal 16 Desember 1957 dari Panglima Teritorial & Teritorium IV 

Diponegoro, selaku Penguasa Militer dibawah kolonel Suharto. 

  Berdasarkan Akta Notari di Jakarta Nomor 98 Tahun 1973 tanggal 

31 Juli 1973 diadakan pengalihan bentuk perusahaan dari Perusahaan 

Negara Perkebunan XVIII menjadi PT Perkebunan XVII (Persero).Tahun 

1983 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XVIII 

(Persero) Nomor : XVIII/14.1/KPTS/366/VII/1982 tanggal 5 Agustus 1982 

Kebun Getas dan Kebun Assinan/Banaran digabung . 
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  Tanggal 11 Maret 1996 PT Perkebunan XVIII (Persero) digbung 

dengan PT Perkebunan XV-XVI (Persero) diganti nama PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) yang berkantor pusat di Surakarta. 

b.  Letak Geografis  

Letak Geografis Getas terletak 7 Km sebelah utara kodia Salatiga dan 55 

Km dari Semarang. Kebun Getas 3 (tiga) Wilayah Kecamatan : Pabelan, 

Tuntang dan Bringin. Kabupaten Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

Letak Geografis Assinan/Banaran terletak sebelah timur laut Magelang dan 

sebelah barat Salatiga terletak di 2 (dua) Wilayah Kecamatan: Jambu dan 

Bawen Kabupaten Dati II Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

c. Sumber Daya Manusia PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun 

Getas 

Bagan Organisasi 
Kebun Getas Salatiga 
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GETAS 
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ADNIMISTRATUR 

Uraian Tugas : 

Administratur : Membantu direksi dengan memimpin unit usaha/kebun untuk 

mngelola budidaya/tanaman yang dihasilkan kebun, mengelolah bidang teknik 
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mesin/listrik dan traksi, bangunan sipil, jalan dan jembatan serta bidang 

pengolahan hasil budi daya kebun kebutuhan dan penggunaan dana, sert6a 

penyelenggaraan pmbukuan keuangan, memenuhi kebutuhan quantum hasil 

produksi untuk dipasarkan dan mengelola pelaksanaan kegiatan operasional kebun 

di bidang personalia dan ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas, 

kesejahteraan sosial karyawan, kesekrtariatan dan keamanan kebun, serta 

mengadakan koordinasi dengan Kepala Bagian tanaman serta instansi / Pemrintah 

daerah masing-masing dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Operasional PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) . 

Sinder Kepala : mengelola dan mengkoordinasikan tugas-tugas rutin Sinder 

Kantor, Sinder Kebun dan Sinder Teknik/Pengolahan masing-masing Kebun. 

 

Tabel 2 

STATUS TENAGA KERJA PABRIK KEBUN GETAS POSISI PER 1 

JANUARI 2005 

 

 

  

  KARYAWAN PIM-      KARYAWAN PE-     KARYAWAN PE- LEPAS TERA -          JUMLAH 
   PINAN                           LAKSANA  IB-IID   PELAKSANA IA    TUR  
 
               1                                     17                               64                         64                           146 

 

Sumber : Bagian SDM Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX 
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3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) Periode Tahun 2004-2005  

 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) Divisi Tanaman Tahunan merupakan hasil kesepakatan bersama antara 

direksi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja 

Perkebunan IX Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

disepakati dan ditanda tangani oleh kedua pihak di Semarang pada tanggal 4 

Februari 2004 dan berlaku selama 2 (dua) tahun, setelah jangka waktu PKB 

berakhir dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya sebagaimana ketentuan pasal 72 

ayat 1 dan 2  PKB PT Perkebunan Nusantara IX (Persero). 

Pasal 72 ayat 1 : PKB ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai 
dengan 31 Desember 2005. 

 
Pasal 72 ayat 2 : Setelah jangka waktu diatas berakhir, maka PKB ini dianggap 

diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah 
satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk 
membuka perundingan baru tentang PKB in. Pemberitahuan itu 
harus diajukan kepada pihak lainnya paling sedikit 30 (tiga 
puluh) hari sebelum berakhirnya PKB atau 50 (lima puluh) hari 
sebelum berakhirnya masa perpanjangan tersebut. 

 

 Ketentuan diatas juga diungkapkan oleh Pak Firmansyah ketua Serikat Pekerja 

unit Kebun Getas: 

 “ PKB di PT Perkebunan Nusantara IX merupakan hasil kesepakatan Direksi 
dengan Serikat Pekerja dilingkungan “PT P” yang terkabung dalam “FSPBUN” 
berlaku selama 2 (dua) tahun kemudian dapat diperpanjang selama satu tahun, 
namun untuk periode tahun ini kita (FSBUN) sudah menyiapkan materi 
perundingan PKB yang baru ( pada waktu penulis melakukan wawancara pak 
Firman telah menyiapkan materi pertemuan dengan anggota FSPBUN yang akan 
dilaksanakan besok hari jum’at tanggal 9 Desember 2005 di Semarang  ) (hasil 
wawancara dengan Pak Firmansyah hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 jam 
10.30 di sekretariat Serikat Pekerja unit Kebun Getas). 
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  PKB di PT Perkebunan Nusantara IX adalah salah satu upaya untuk 

meningkatkan produktifitas serta kelancaran hubungan yang harmonis antara 

Pengusaha dengan karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dan makna yang terkandung dalam Hubungan Industrial, PKB merupakan 

pedoman bagi Pengusaha dan Karyawan dalam melakukan hubungan kerja 

sehingga bisa tercipta hubungan kerja yang harmonis, secara bersama-sama 

bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi, demi terjaminnya kesejahteraan 

Karyawan dan keluargannya serta kelangsungan hidup perusahaan. Pimpinan 

perusahaan bertanggung jawab atas terlaksananya segala kewajiban yang telah 

disetujui dalam PKB atau hal-hal yang berkait dengan pelaksanaanya, sebaliknya 

FSPBUN bertanggung jawab pula atas pelaksanaannya yang masing-masing 

anggotanya dari seluruh kewajiban-kewajiban di dalam PKB atau hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaanya. 

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PKB di Pabrik Kebun Getas : 

a. Pihak-pihak yang mengadakan PKB 

Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana PT 

tertulis dalam Bab II Pasal PKB adalah : 

Perkebunan Nusantara (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan Akta 

Notaris Harun Kamil, SH No. : 42 tanggal 11 Maret 1996, disyahkan oleh 

Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. : C2-8337 HT 01.01 Th. 

1996 tanggal 8 Agustus 1996 beserta dengan perubahan Akte Notaris Sri 

Rahayu H Prasetyo, SH No. 01 tanggal 9 Agustus 2002 yang telah disyahkan 
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oleh Meteri KehakimanRI dengan Surat Keputusan No. C-19302 HT.01.04 

TH. 2002 tanal 7 Oktober 2002 berkedudukan di Semarang dengan alamat Jl. 

Mugas Dalam (Atas) Semarang, dalam hal ini diwakili oleh : 

1) Ir. H. Edi Herawan Sobiran, Direktur Pemasaran berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 246/KMK.05/2001 tanggal 30 pril 

2001 dan berdasarkan Surat Meneg PBUMN No. S.01/M.DU 4 

PBUMN/00 Januari 2000 bertindak sebagai Direktur Operasional Divisi 

Tanaman Tahunan. 

2) Thomas AQ. Wahjudjati S.TP, Direktur SDM & Umum berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI No.246/KMK.05/2001 tanggal 30 April 

2001. 

3) Drs. H. Oha Sumarna, Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan RI No. : 246/MKM.05/2001 tanggal 30 April 2001 

Dalam hal ini bertindak sebagai Direksi mewakili Perusahaan. 

Federasi Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Divisi Tanaman Tahunan yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Semarang dengan Surat Keputusan Nomor : 

S.16/OP.GSP/01/DNT/5/2001 tanggal 30 Juli 2001, dalam hal ini diwakili 

oleh : 

1)  Sri Harno   ( Ketua Umum ) 

2)  Ir. Agus Slistiyanto  ( Sekretaris Umum ) 

3.  Iswahyudi, S.Pd.  ( Bendahara Umum ) 

Bertindak mewakili FSP BUN IX Tanaman Tahunan. 
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b. Ruang Lingkup PKB 

PKB di PT Perkebunan Nusantara IX berlaku untuk seluruh wilayah kerja 

PT Perkebunan Nusantara (Persero) Divisi Tanaman Tahunan yang terdiri  

dari 15 Kebun dan berlokasi  tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Berlaku 

untuk semua karyawan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 PKB: 

1) PKB ini berlaku di dan untuk seluruh wilayah kerja PT Perkebunan 

Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan 

2) Kedua pihak telah memahami dan menyetujui bahwa PKB ini berlaku 

untuk semua karyawan Divisi Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara 

IX (Persero). 

Pengertian karyawan disini adalah karyawan tetap sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 1 angka 11 PKB, dan dipertegas oleh Pak Siswo Wismantoro 

Bagian SDM Kebun Getas : 

“ PKB yang sudah dibuat mulai dari Tahun 2002 sampai 2005 masih 

terbatas pada level karyawan tetap, namun dalam kesehariannya kita tdak 

melupakan orang-orang harian lepas dan hak-haknya, jadi perusahaan tidak 

menutup mata, tidak menutup telinga justru pada pertemuan-pertemuan antara 

Serikat Pekerja dan Federasi Serikat Pekerja  ( Pak Siswo juga merangkap 

Sekretaris  Serikat Pekerja Unit Kebun Getas ) bayak memperjuangkan 

karyawan lepas teratur, kenapa begitu karena sadar dalam PKB itu sendiri 

belum ada”. ( Wawancara dengan Pak Siswo Wismantoro Hari Rabu Tanggal 

7 Desember 2005 Jam 10.30). 
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c. Kewajiban para pihak yang mengadakan PKB 

Dalam pelaksanaan PKB Kedua belah pihak bertanggung jawab 

memberikan penjelasan kepada  anggotanya baik isi, makna, pengertian yang 

ada dalam PKB, kedua belah pihak juga bertanggung jawab atas dipenuhinya 

semua kewajiban yang ada dalam PKB (Pasal 4 PKB). 

 “ ada penjelasan dari mandor-mandor tentang PKB ke Karyawan karena 

naskah PKB hanya diberi kepada karyawan tingkat mandor saja itupun yang 

membagikan atau menggandakan dari pihak Serikat Pekerja sedangkan 

Direksi hanya membagi naskah ke setiap unit serikat pekerja” (Wawancara 

dengan Pak Firmansyah Ketua Serikat Pekerja Unit Kebun Getas hari Kamis 8 

Desember 2005 jam 11.00).  

 Pada hasil wawancara dengan beberapa karyawan sebagian besar justru 

tidak mengetahui tentang PKB  berikut petikan wawancara dengan beberapa 

karyawan : 

“ kulo mboten ngertos napa niku PKB ingkang ngertos PKB nggih pak firman 

(Ketua Serikat Pekerja) sing penting kulo kerjo angsal duet, kewajiban kulo 

nggih kerja terus hak kulo angsal upah niku mawon mas” ( saya tidak tahu apa 

itu PKB yang tahu PKB ya Pak Firmansyah, yang penting saya bekerja dapat 

uang, kewajiban saya adalah bekerja kemudian hak saya dapat upah itu saja 

mas.  Wawancara dengan Bu Rasiyem karyawan tetap pada Pabrik 

Pengolahan Sheet hari Sabtu 10 Desember 2005 jam 09.30). 

“ PKB kulo mboten ngertos mas, kulo mboten gadah naskahnipun sing 

penting kangge kulo niku sing penting anak bojo kulo saged mangan saka kulo 
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kerja ora sah macem-macem nuntut-nuntut”( PKB saya tidak tahu mas, saya 

tidak punya naskahnya, yang penting bagi saya adalah istri dan anak dapat 

makan dari saya bekerja tidak usah nuntut yang macam-macam.Wawancara 

dengan Pak Suhardi didampingi dan diiyakan Pak Suratmin Karyawan tetap 

bagian Pengasapan, hari Senin Tanggal 12 Desember 2005 jam 11.30). 

“ iya memang tidak semua karyawan tahu PKB namun kita sudah sudah 

berusaha memberikan penjelasan pada mereka namun perlu diingat mas 

bahwa sebagian besar SDM kita rendah rata-rata mereka hanya lulusan SD-

SMP jadi kadang-kadang mereka masa bodoh, kalaupun mereka ingin pinjem 

naskah juga bisa kepada mandor-mandor mereka” (Wawancara dengan Pak 

Tarwo Mugiono koordinator mandor hari Sabtu tanggal 10 desember 2005 

jam 11.30).  

d. Pengakuan organisasi 

Direksi mengakui bahwa FSP BUN IX adalah organisasi serikat pekerja 

perkebunan yang ada di lingkup PT Perkebunan Nusantara IX, ini dibuktikan 

dengan memberikan fasilitas berupa kantor serikat pekerja dimasing-masing 

unit kerja dan memberikan Dispenisasi kepada Pengurus SP meninggalkan 

pekerjaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Organisasi. 

“ dari pihak perusahaan memberikan ruangan dengan status pinjam pakai 

bagi serikat pekerja sebagai sekretariat serikat pekerja dilengkapi degan sarana 

kantor semacam: kursi,meja,rak buku, mesin ketik, untuk kegiatan operasional 

keluar, perusahaan juga meminjamkan mobil apabila ada kegiatan Serikat 
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Pekerja “ (Wawancara dengan Pak Firmansyah Ketua Serikat Pekerja Unit 

Kebun Getas Hari Kamis 8 Desember 2005 jam 11.00). 

e. Perundingan antara Direksi dan FSP BUN 

PKB merupakan hasil perundingan dan musyawarah untuk mufakat antara 

Direksi dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan IX Tanaman tahunan 

dalam perundingan tidak ada penekanan terhadap pihak lain untuk 

memaksakan kehendaknya.Di PT Perkebunan Nusantara IX pembuatan atau 

perundingan PKB mengikuti pola dan tata cara pembuatan PKB 

PERMENAKERTRANS RI NOMOR : PER-01/MEN/1995 tntang Tata Cara 

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 8 ayat 1-3) 

“ Dalam Pembuatan PKB dari FSP-BUN menerima masukan dari Serikat 

Pekerja disetiap Unit Kebun, kami membicarakan hal-hal apa yang akan 

ajukan dalam draf rancangan PKB yang baru sesuai kebutuhan karyawan atau 

peraturan perburuhan yang baru, jadi draf rancangan biasanya dari FSP-BUN 

kemudian dimusyawarahkan bersama Direksi, tidak ada pemaksaan tujuan 

oleh masing-masing pihak, baik itu oleh Direksi, FSP-BUN maupun pihak 

luar, sampai saat ini kami lancar-lancar saja dalam perundingan tidak sampai 

terjadi ketidak sepakatan yang nantinya mengarah pada terjadi perselisihan 

,dalam pembuatan PKB kami mengacu pada Permernaker RI  nomor 1 tahun 

1995 yang saat itu masih berlaku untuk kedepan tentu kami berpedoman pada 

peraturan perundangan terbaru tentang pembuatan PKB yaitu Kepmentrans 48 

tahun 2004” (Wawancara dengan Pak Firmansyah Ketua Serikat Pekerja Unit 

Kebun Getas hari Kamis 8 Desember 2005 jam 11.00). 
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Apabila perundingan tersebut belum ada kesepakatan maka salah satu 

pihak diperkenankan mengajukan permohonan ke pegawai perantara untuk 

memperantarai sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Pasal 8 ayat 4 PKB)       

f. Hubungan kerja 

Penerimaan, pengangkatan,promosi dan mutasi merupakan kewenangan 

Direksi berdasarkan UU No. 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU 

No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 10 PKB). 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) No. :PTPN IX.0/SK/021/2004 tentang Ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan hubungan kerja dan Jaminan Sosial Karyawan Divisi 

Tanaman Tahunan diatur tentang : 

1) Penerimaan Karyawan 

Penerimaan karyawan ditentukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja 

sesuai dengan perkembangan Organisasi Perusahaan yang tercantum 

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan dan Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan. 

Penerimaan karyawan dapat di penuhi dari sumber intern ( Tenaga Lepas, 

Honorair/Kontrak)  dan ekstern ( Pelamar Umum),diutamakan dari sumber 

intern. Pelaksanaanya diatur sebagai berikut : 

a) Sumber Intern ( Tenaga Lepas, Honorair/Kontrak) 

(1) Persyaratan umum : 
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- Berusia maksimal 52 tahun, sesuai Surat Keputusan Menteri 

Keuangan, Nomor KEP-039/KM.6/2002 tentang Pengesahan 

Atas Peraturan Dana Pensiun Perkebunan. 

- Mempunyai knduite baik (prestasi,dedikasi, disiplin kerja, 

perilaku) 

- Memiliki kemanpuan untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap 

- Bersedia ditempatkan dimana saja di Unit Kerja dalam 

lingkungan Perusahaan yang kesediaanya dinyatakan secara 

tertulis. 

(2) Persyaratan tingkat pendidikan untuk persyaratan seleksi karyawan 

intern : 

- Non Ijasah + Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun setara SD 

- Ijasah SD + Pengalaman Kerja Minimal 3 tahun setara SLTP 

(3) Lulus dalam seleksi yang syarat-syaratnya ditentukan perusahaan 

      (4) Menjalani masa orientasi dan pelatihan  

Setelah lulus dalam seleksi wajib menjalankan masa orientsi dan 

pelatihan minimal 3 bulan maksimal 6 bulan denan ketentuan : 

- menerima biaya hidup setiap sebulan sebesar 80 % dari gaji 

golongan yang akan dipangku. 

- Mendapatkan perawatan ksehatan bagi dirinya sendiri 

- Masa orientasi dan pelatihan tidk dihitung masa kerja 

- Bila menurut pemantauan dan evaluasi Perusahaan, yang 

bersangkutan tdak berhasil dalam menjal;ankan masa orientasi 
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dan pelatihan, maka langsung diadakan pengakhiran masa 

orientasi dan pelatihan dan tidak menerima sebagai Karyawan 

dan tidak mererima ganti rugi dalam bentuk apapun. 

b) Sumber Ektern (Pelamar Umur)  

(1) Menajukan surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri yang 

dilampiri : 

-    Daftar Riwayat Hidup 

-    Copy ijasah/STTB yang telah dilelisir oleh Pejabat yang       

berwenang 

-    Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwajib 

-    Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter 

-    Salinan Keputusan atu Keterangan tentang pengalaman kerja 

bagi pelamar yang mempunyai pengalaman kerja 

-    Pas photo terakhir ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar 

-    Surat keterngan lain yang diperlukan perusahaan, antara lain 

copy akte kelahiran/surat kenal lahir  

(2) Memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

- Warga Negara Indonesia 

- Berusia menimal 18 tahun maksimal 30 tahun 

- Berijasah sesuai kebutuhan perusahaan  

- Tidak pernah diukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan 



 106

- Tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang pemerintah 

- Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai 

Karyawan suatu instansi atau badan hukum b aik pemerintah 

maupun swasta 

- Bersedia ditempatkan dimanapun di Unit Kerja dalam 

lingkungan Perusahaan, yang kesediaanya tersebut dinyatakan 

secara tertulis 

- Lulus seleksi yang diselenggarakan Perusahaan 

(3) Menjalani masa orientasi dan pelatihan 

 Setelah lulus dalam seleksi wajib menjalankan masa orientasi dan 

pelatihan selama minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) 

bulan dengan ketentuan : 

- Menerima biaya hidup setiap bulan sebesar 80 % dari gaji 

golonan yang akan dipangku 

- Mendapatkan perawatan kesehatan bagi dirinya sendiri 

- Tidak menikah (bagi yang belum menikah) 

- Bagi yang terikat dengan instansi lain harus emnyerahkan surat 

lolos butuh 

- Masa orientasi dan pelatihan tidak dihitung masa kerja 

- Bila menurut pemantauan dan evaluasi Perusahaan, yang 

bersngkutan tidak berhasil dalam menjalani orientasi dan 

pelatihan, maka lansung diadakan pengakhiran masa orientasi 
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dan pelatihan serta tidak diterima sebagai karyawan dan tidak 

menerima ganti rugi dalam bentu apapun 

Menurut Pak Firman Ketua Serikat Pekerja Unit Kebun Getas penerimaan 

karyawan adalah wewenang perusahaan Serikat Pekerja bisa turut campur 

“ Penerimaan karyawan adalah hak dari Perusahaan biasanya untuk 

Karyawan Pelaksana diangkat dari Karyawan harian lepas teratur yang 

menurut Perusahaan memenuhi persyaratan, kemudian untuk Karyawan 

Pimpinan melalui lamaran kerja itu adalah wewenang mutlak Perusahaan 

didasarkan kebutuhan, ada usulan (dari FSP BUN) untuk karyawan level 

atas dari dalam dulu sebab sehebat-hebatnya orang perguruan tinggi 

ternyata dilapangan banyak yang nol. Masalah perekrutan karyawan di 

PTP tidak mengenal masa percobaan, masa training seperti pabrik lain, di 

PTP karyawan level bawah dahulu masuk tanpa melalui prosedur lamaran. 

Tapi mulai sekarang ditertibkan jadi melamar dengan dipenuhi berkas-

berkas syarat-syaratnya. Seperti saya dahulu tanpa melamar tanpa dimintai 

ijasah, diminta ijasah ketiaka akan diangkat” (Wawancara dengan Pak 

Firmansyah hari Kamis 8 Desember 2005 jam 11.00) 

2) Pengangkatan 

Pengangkatan Karyawan dilakukan oleh Direksi setelah memenuhi syarat 

dan menyelesaikan masa percobaan, calon karyawan diangkat pada 

Golongan/ Jabatan sesui fungsi yang dibutuhkan Perusahaan. 
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3) Promosi 

“Pada prinsipnya semua karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan karier guna memperoleh kenaikan golongan dan jabatan 

diperusahaan, tentu ini sesuai dengan prestasi kerja mereka dan kebutuhan 

formasi atau kedudukan”(Wawancara dengan Pak Sismantoro bagian 

SDM hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 jam 11.30). 

 Pasal 13 ayat 1 PKB menyatakan : Setiap karyawan diberi kesempatan 

yang sama utuk mengembangkan kariernya guna memperoleh kenaikan 

golongan dan jabatan di Perusahaan. 

4) Penurunan golongan/Jabatan (Demosi) 

Direksi dapat menurunkan atau mencabut jabatan yang diduduki karyawan 

keposisi yang lebih rendah, bila karyawan yang menduduki jabatan 

tersebut sudah tidak sesuai /tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki 

posisi jabatan tersebut atas dasar evaluasi maupun pretasi Karyawan yang 

bersangkutan (Pasal 14 PKB ) 

“ Perusahaan melalui Direksi memang mempunyai wewenang 

menurunkan golongan namun alhamdulillah di Kebun Getas belum pernah 

ada dan mudah-mudah ndak pernah ada “ (Wawancara dengan Pak 

Firmansyah hari kamis 8 Desember 2005 jam 11.00) 

5) Mutasi 

Karyawan dapat dimutasikan/dipindahkan dari satu unit kerja ke unit kerja 

lainnya atau dari bagian ke bagian lainnya serta dari jabatan ke jabatan 
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lainnya dalam divisi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan 

Perusahaan. 

“ Pada prinsipnya semua karyawan harus bersedia dimutasi karena mereka 

sudah membuat pernyataan secara tertulis, namun biasanya yang kena 

mutasi adalah pada level Karyawan Pimpinan sedang Karyawan Pelaksana 

tidak” ( Wawancara dengan Pak Sismantoro hari Rabu 7 desember 2005 

jam 10.30).  

g. Hari kerja dan jam kerja 

Hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 17 PKB adalah 5 (lima) hari kerja 

untuk kantor direksi dan 6 (enam) hari kerja untuk kebun. 

Kebun Getas berdasarkan pengamatan penulis hari kerja 6 (enam) hari minggu 

dan hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah adalah hari libur bagi 

Pekerja, hal ini di perkuat oleh Pak Sri Kuncoro juru tulis Pabrik Kebun Getas 

“ untuk hari kerja adalah hari senin sampai sabtu mas, hari minggu dan 

tanggal merah kami libur kecuali ada lebur itupun jarang terjadi”(Wawancara 

dengan Pak Sri Kuncoro hari Senin Tanggal 11 Desember 2005 jam 10.00 ) 

Jam Kerja Resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PKB adalah 1 (satu) hari 

kerja untuk Kantor Direksi adalah 8 (delapan) jam dan maksimum 40 (empat 

puluh) jam dalam seminggu dan untuk kebun adalah 7 (tujuh) jam dan 

maksimal 40 (empat puluh) jam dalam seminggu, untuk pekerjaan yang 

sifatnya harus dilkukan terus menerus selama 24 jam, maka jam kerjanya 

diatur sistem shift.    
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“ untuk jam kerja Pabrik adalah jam 7 (tujuh) pulang jam 2 (dua) istirahat ½ 

jam (jam 9.30-10.00) yang kerja dengan shift adalah Satpam,namun disini 

disiplin kerja kurang mas, kadang-kadang mereka (karyawan) berangkat jam 

7.15” (Wawancara dengan Pak Sismantoro hari Rabu 7 Desember 2005 jam 

11.00) 

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis hari Senin tanggal 12 Desember 2005 

jam 7.10 banyak Karyawan berangkat kerja jam 7 (tujuh) lebih rata-rata lebih 

dari 5 (lima) menit. 

Pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja dan hari kerja dinyatakan sebagai 

lembur 

Pekerjaan lembur yang dilaksanakan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana diatur dalam pasal 19 PKB : 

1) ada perintah tertulis dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan 

2) waktu kerja lembur hanya dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) jam 

kerja dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam kerja dalam 1 (satu) 

minggu 

3) penyimpangan waktu kerja lembur disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku 

Perhitungan uang lembur didasarkan kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

RI Nomor : 72 Tahun 1984 dan Nomor 608 tahun 1989 tentang dasar 

Perhitungan Upah Lembur yang perhitungannya sebagai berikut: 

1) Rumusan uang lembur per jam 

Uang lembur sejam : 1/173 x 75 % x Gaji pokok 
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2) Rumusan faktor perkalian jam lembur 

a) Hari Biasa 

Untuk jam kerja lembur pertama x 1 ½ jam uang lembur sejam 

Untuk jm lembur kedua dan seterusnya setip jamnya x 2 uang lembur 

sejam. 

b) Apabila lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari 

raya resmi 

- untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja pendek, dibayar 

sedikit-sedikitnya 2 (dua) kali uang lembur sejam. 

- Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) 

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja pendek dibayar 3 

(tiga) kali uang lembur sejam 

- Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) atau 5 (lima)jam  apabila 

hari raya tersebut jatuh pada hari kerja pendek dibayar 4 (empat) 

kali uang lembur sejam. 

3) Sesuai kondisi unit kerja, pelaksanaan lembur, perhitungan faktor dan jm 

lembur diatur sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan lembur 

- Lembur teratur : 

Diadakan karena sifat pekerja membutuhkan lebih dari 7 jam kerja 

yang berlaku dan bersifat tetap yang dilakukan secara shift beregu 

@ 8 jam sehari 
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- Insidentil : 

Diadakan karena pekerjaan yang perlu segera diselesaikan dalam 

waktu tertentu sedang jam yang berlaku tidak mencukupi. 

b) Perhitungan faktor lembur 

- Hari kerja biasa 

Untuk jam kerja lembur pertama 1 ½ x uang lembur sejam untuk 

setiap jam, lembur selebihnya 2 x uang lembur sejam 

- Hari Minggu 

Untk setiap jam kerja lembur dalam batas 7 jam 2 x uang lembur 

sejam, untuk kerja lembur kedelapan 3 x uang lembur sejam, untuk 

setiap jam kerja lebihnya jam kedelapan 4 x uang lembur sejam 

- Hari Raya Resmi 

Sama dengan ketentuan hari Minggu, kecuali hari kerja pendek. 

Dalam satu Minggu dalam batas 5 jam 2 x ung lembur sejam, jam 

keenam 3 x uang lembur sejam, selebihnya jam keenam 4 x uang 

lembur sejam.  

h. Cuti 

Ketentuan cuti diatur dalam pasal 22 sampai 25 PKB, macam-macam cuti : 

1) Cuti Tahunan 

Karyawan yang telah bekerja terus menerus selama 1 (satu) tahun berhak 

atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, dan tidak dibenarkan 

diganti dengan uang. 
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“ ada mas cuti tahunan setahu saya selama 12 hari bagi mereka yang 

bekerja selama 1 tahun tidak pernah prei,  “(Wawancara dengan Heru 

suharno Karyawan Bagian Sortir hari Selasa 13 Desember 2005 jam 

13.00)  

2) Cuti Panjang 

Karyawan yang telah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun berhak 

atas cuti panjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan tidak 

dibenarkan diganti uang. 

“ya setiap tahun mereka punya hak cuti tahunan, biasanya dilasanakan 

pertengahan tahun, selama 12 hari kerja ada juga cuti panjang ini setiap 6 

tahun sekali “ (wawancara dengan Pak Tarwo Mugino koordinator mandor 

hari Sabtu tanggal 10 Desember 2005 jam 11.30) 

3) Cuti melahirkan 

Karyawan wanita berhak atas cuti melahirkan selama 11/2 bulan sebelum 

melahirkan dan 11/2 buln setelah melahirkan menurut perhitungan dokter, 

cuti bisa diperpanjang apabila ada surat keterangan Dokter karena alasan 

keadaan yang membahayakan kesehatan/keselamatan karyawan (Pasal 24 

PKB) 

4) Cuti Haid  

Karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit pada hari 

pertama dan kedua haid tidak diwajibkan bekerja, ijin tidak masuk bekerja 

karena haid disertai surat keterangan dokter atau bidan (Pasal 25) 
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“Cuti haid bisa diambil dengan surat izin dari Balai Pengobatan selama 2 

(dua) hari” ( Wawancara dengan Bu Sri Mindaryati Perawat Balai 

Pengobatan hari selasa 13 Desember 2005 jam 10.00) 

i. Pengajian dan santunan 

1)  Pengajian 

Sistem penggajian karyawan dinyatakan dalam golongan, kepada 

karyawan  diberikan gaji pokok sesuai dengan skala gaji. Besarnya gaji 

pokok sekurang-kurangnya 75 % dari upah minimum yang berlaku. 

“ perjuangan yang paling krusial adalah perjuangan untuk mendapatkan 

upah sesuai UMK masalahnya adalah PTP wilayah kerja ada diseluruh 

Jawa tengah dengan UMK yang berbeda-beda besar kecilnya setiap daerah 

karena PTP merupakan satu kesatuan maka upah disama ratakan jadi ada 

karyawan yang mendapatkan upah diatas UMK adapula dibawah UMK, 

untuk Getas masih dibawah UMK, karena UMK Kab. Semarang adalah 

Rp 460.000,- sementara gaji pokok kita Rp 410.000,- begitu pula untuk 

daerah Kudus maupun Cilacap masih di bawah UMK sementara daerah 

seperti Solo, Sragen diatas UMK namun demikian untuk sementara ini 

karyawan masih tenang-tenang saja, mengapa karena bila dihitung secara 

keseluruhan (tambah tunjangan-tunjangan maupun upah lembur) maka 

hasilnya akan melebihi UMK.(Wawancara dengan Pak Firmansyah hari 

Kamis 8 Desember 2005 jam 11.30). 

“ di sini memang upahnya dibawah UMK mas namun tunjangan sosialnya 

tinggi, ibaratnya ketika istri melahirkan sudah tidak mikir keluar uang, kayak 
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orang makan diwarung ndak usah mbayar sudah ada yang mbayari enak kan 

mas” (Wawancara dengan Pak Sukarman Mandor pengolahan hari sabtu 10 

Desember 2005 jam 09.00). Diperkuat  Pak Jari salah satu mandor 

dipengolahan Sheet “ Gaji memang dibawah UMR, namun demikian banyak 

tunjangan diluar gaji pokok sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”. 

Tabel 3 

Golongan dan Gaji Karyawan 1 A 

Masa kerja golongan 

dalam tahun 

Gaji Pokok dalam 

rupiah 

Tunjangan Tetap 

dalam rupiah 
Jumlah dalam rupiah 

   0 270.000 90.000 360.000 

1 271.794 90.598 362.392 

2 273.586 91.195 364.781 

3 275.379 91.793 367.172 

4 277.171 92.390 369.561 

5 278.965 92.988 371.953 

6 280.758 93.586 374.344 

7 282.550 94.183 376.733 

8 284.343 94.781 379.124 

9 286.136 95.379 381.515 

10 287.929 95.976 383.903 

11 289.721 96.574 386.295 

12 291.514 97.171 388.685 

13 293.308 97.769 391.077 
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Sumber: SDM Pabrik Kebun Getas 

2)  Santunan Sosial 

Santunan sosial adalah sejumlah uang atau bantuan Perusahaan yang 

disepakati di terima Karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan atau 

meningkatkan kemanpuan karyawan (Pasal 1 angka 16). 

Macam-macam santunan sosial dalam PKB: 

a) Bantuan Sewa Rumah, Listrik/Bahan Bakar dan Air (Pasal 32 Ayat 1) 

Pada dasarnya Perusahaan menyediakan perumahan yang layak untuk 

tempat tinggal karyawan beserta keluarganya/batihnya lengkap dengan 

listrik dan air, apabila Perusahaan tidak dapat menyediakan perumahan 

maka di berikan bantuan uang sewa rumah, listrik/bahan bakar dan air 

yang nilainya ditetapkan oleh Perusahaan. 

“ kulo mboten manggen ten rumah dinas mas soale griyo klo caked, 

namung kulo angsal bantuan saking Perusahaan kangge listrik, toyo 

pokoke jumlah kabeh kurang luweh 100.000 per bulan “ (saya tidak 

menempati rumah dinas mas, karena ruma saya dekat tapi saya dapat 

bantuan dari perusahaan untuk listrik,air pokoknya jumlah semua 

kurang lebih 100.000 per bulan wawancara dengan Pak Suhardi 

didampingi Pak Suratmin karyawan bagian pengasapan hari  Selasa 13 

Desember 2005 jam 09.00). 

b) Bantuan Trasportasi 

Bantun transportasi hanya diberikan kepada Karyawan Kantor Direksi 

(Pasal 32 ayat 2 PKB) 
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c) Kepada karyawan diberikan pakaian kerja 2 stel setahun yang jenisnya 

diatur dan ditetapkan oleh Perusahaan (Pasal 32 ayat 3 PKB) 

“ saya menerima pakaian kerja 1 tahun sekali dan untuk tahun ini di 

ganti dengan uang kira-kira Rp 240.000,-“(wawancara dengan Pak 

Priyono Karyawan Pembantu Gudang hari Senin tanggal 12 jam 

13.00). 

 d) Bantuan Biaya Pemondokan ( Pasal 34 PKB) 

 Bantuan biaya pemondokan hanya diberikan kepada anak Karyawan 

yang mondok/kost karena bersangkutan kuliah di Perguruan Tinggi 

berlokasi di luar tempat tinggal/domilisi Karyawan dengan jarak lebih 

dari 30 (tiga puluh) km, dengan persyaratan belum pernah menikah, 

belum berpenghasilan sendiri serta belum mencapai usia 25 ( dua 

puluh lima) tahun. 

“ lare kulo mboten wonten sing kuliah mas nanging nek masalah 

bantuan pendidikan enten kangge lare-lare sing angsal rengking siji 

sampai telu “ ( anak saya tidak ada yang kuliah mas tapi kalau masalah 

bantuan pendidikan ada untuk anak (anak karyawan) yang dapat 

peringkat satu samapi tiga, wawancara dengan Bu Rasiyem karyawan 

pada bagian pengolahan sheet hari Sabtu 10 Desember 2005 jam 

10.00). 

e) Bonus , Apresiasi dan Intensif (Pasal 35 PKB) 

Bonus diberikan apabila Perusahaan memperoleh laba ataupun 

kerugian kepada Karyawan sesuai rapat RUPS, Apresiasi diberikan 
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apabila Divisi pada perusahaan memperoleh laba sedangkan Insentif 

diberikan apabila unit kerja memperoleh laba. 

“ saya pernah mendapatkan apresiasi lima ribu kemudian bonus pernah 

tapi besarnya lupa mas tergantung besar kecilnya laba Perusahaan 

“(Wawancara dengan Heru Suharno hari Selasa 13 Desember 2005 

jam 13.00) 

j. Perawatan Kesehatan dan Pengobatan (Pasal 41-47 PKB) 

Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Karyawan beserta batihnya menjadi 

tanggungan Perusahaan, Perusahaan menyediakan Poliklinik namun apabila 

Karyawan beserta batihnya memerlukan rawat inap di Rumah Sakit 

Perusahaan juga membiayai seluruh biaya perawatan. 

“ Poliklinik berlaku untuk semua karyawan beserta keluarganya, jika mereka 

mau berobat tinggal menunjukan Kartu Berobat dari Karyawan yang 

bersangkutan, kalau memang ada karyawan atau keluarganya memerlukan 

perawatan dirumah sakit pihak poliklinik memberikan rujukan ke Rumah 

Sakit Umum Pemerintah terdekat kalau disini ya RSUD Salatiga,segala 

macam biaya di tanggung Perusahaan, jadi karyawan tinggal masuk rumah 

sakit kemudian keluar ndak usah mbayar nanti setiap bulannya pihak Rumah 

Sakit ke PTP untuk menagih semua biaya perawatan Karyawan selama satu 

bulan jadi prosedurnya sangat mudah tidak berbelit-belit” (Wawancara dengan 

Bu Sri mindaryati hari Rabu tanggal 14 Desember 2005 jam 10.00) 

Pada saat Peneliti berada dipoliklinik untuk melihat secara langsung pelayan 

kesehatan terlihat dua orang Karyawan telah berobat yaitu Pak Samuri 
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Karyawan bagian sadapan dan Pak Pak Subasa Karyawan bagian 

pemeliharaan tanaman mereka mendaftar ke Perawat dengan menunjukan 

Kartu Berobat masing-masing kemudian diperiksa Dokter Perusahaan dan 

mendapatkan obat tanpa membayar biaya pengobatan. 

k. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Pasal 48 -50 PKB) 

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap Karyawan selama bekerja 

Perusahaan menyediakan perlengkapan kerja sebagai inventaris kepada 

Karyawan, di Pabrik Kebun Getas perlengkapan kerja yang digunakan antara 

lain: masker, sarung tangan, sepatu boat, kaca mata las. 

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti banyak Karyawan yang tidak 

menggunakan terlengkapan tersebut, seperti yang  karyawan bagian 

Pengasapan tidak menggunakan masker, Karyawan Pengelasan juga tidak 

menggunakan kacamata las, bahkan Peneliti juga melihat salah satu Karyawan 

merokok di ruang kerja meskipun didinding tembok telah tertulis dilarang 

merokok. 

Berikut wawancara dengan Pak Sismantoro hari Rabu 7 Desember 2005 

“ memang disiplin kerja karyawan rendah mas, mereka sering tidak 

menggunakan perlengkapan kerja yang disediakan ya mungkin karena mereka 

rata-rata berpendidikan rendah sehingga aspek keselamatan kerja tidak 

diperhatikan” 

Berikut wawancara Peneliti dengan Sunarno Karyawan bagian Pengolahan 

hari Jum’at 9 Desember 2005 Jam 8.30 : 
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“ gimana ya mas kalau menggunakan masker “angel” (susah) bernafas tidak 

bebas, yang penting saya kerja merasa enak mas” 

Dalam upaya menjaga kesehatan Karyawan selama bekerja Perusahaan 

memberikan miniman susu, sebanyak 0,25 liter/orang/hari kepada Karyawan 

yang dalam melaksanakan tugasnya secara terus menerus berhubungan dengan 

Bahan Berbaya Beracun (B3), dan radiasi, yaitu mereka yang melakukan tgas 

sebagai : Petugas gudang pupuk dan pestisida, operator Las dan cor, petugas 

kapuran dan belerang, petugas yang menyiapkan bahan-bahan kimia, operator 

SSB, petugas lapangan yang pekerjaanya berkaitan dengan pemakaian bahan- 

bahan kimia (Pasal 50 PKB)    

Namun dalam pelaksanaannya penambahan makanan tambahan (Extra 

Fooding) belum bisa terlaksana sebagai mana dikatakan Pak Firmansyah 

Ketua Serikat Pekerja yang juga sebagai Kepala Gudang Kebun Getas hari 

Kamis tanggal 8 Desember 2005 jam 11.30 : 

“Didalam PKB memang ada, namun belum bisa terlaksana yang ada adalah 

pemberian bubur kacang hijau setiap hari Jum’at setelah olah raga “ 

l. Jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja (Pasal 51-60 PKB) 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 

sosial Tenaga Kerja  maka PT Perkebunan Nusantara IX mengikut sertakan 

Karyawan yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun dalam 

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua , proses penyelesaian untuk 
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memperoleh tunjangan/santunan dari badan Penyelenggara Jamsostek 

merupakan tanggung jawab perusahaan. 

Program Jaminan sosial dan kesejahteraan yang ada meliputi : 

1) Bantuan Kematian 

2)  Pembinaan Rohani dan jasmani 

3) Koperasi karyawan 

4)  Keluarga Berencana 

5)  Tujangan Hari Raya Keagamaan 

6)  Penghargaan Masa Kerja 

7) Santunan Hari Tua 

8) Program Pensiun 

9) Dana Sosial 

Berikut hasil wawancara dengan Pak Firmansyah tentang pelaksanaan 

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan hari Kamis tanggal 8 Desember 

2005 jam 11.30 : 

“ Pada dasarnya pelaksanaan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan 

sebagaimana termuat dalam PKB telah berjalan dengan baik misalnya untuk 

jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Perkebunan 

(DAPENBUN) karyawan yang telah memasuki usia pensiun mendapatkannya, 

untuk karyawan yang meninggal mendapat bantuan kematian, dana bantuan 

ini merupakan hasil iuran wajib  para Karyawan  untuk Penghargaan masa 

kerja 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun dengan konduite baik dan bekerja 

secara terus-menerus tanpa putus  mendapat penghargaan berupa uang dan 
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medali emas, Perusahaan juga menyediakan tempat untuk Koperasi 

Karyawan, untuk bidang kerohanian ada Masjid, Gereja untuk sarana olah 

raga ada lapangan Voli, lapangan tenes tiap hari jum’at ada jalan sehat/senam 

bersama”. 

m. Pembinaan keahlian dan ketrampilan (Pasal 61 dan 62 PKB) 

PT Perkebunan Nusantara IX memberikan kesempatan yang sama pada semua 

karyawan untuk maju dan berkembang dengan mengadakan pendidikan dan 

pelatihan yang dibiayai Perusahaan, berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan 

rencana pengembangan Karyawan. 

“ ada pelatihan kerja bagi Karyawan berupa Job Trainning untuk peningkatan 

pengetahuan  untuk promosi, jadi tetap ada kriteria karyawan yang berprestasi. 

Untuk karyawan level atas setiap tahun, level bawah sifatnya Sporadis seperti 

kemarin dari karyawan level bawah  ada lebih dari seribu orang dipusatkan 

disini, dari jenjang Mandor sampai Mandor Kepala”( Wawancara dengan Pak 

Firmansyah hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 jam 11.30)  . 

n. Tata tertib kerja(Pasal 63 Pasal 64 PKB) 

Dalam rangka pembinaan disiplin kerja, Perusahaan dan FSP BUN IX 

Tanaman Tahunan menetapkan Jenis Pembinaan Disiplin Kerja Karyawan 

yang meliputi: kewajiban Karyawan, Larangan Karyawan, Penghargaan 

Karyawan, Sanksi/hukuman disiplin. Ketentuan mengenai jenis pembinaan 

disiplin kerja karyawan diatur dan ditetapkan dalam Lampiran III PKB. 

“ sampai saat ini kewajiban dan hak Karyawan telah berjalan dengan baik 

meskipun demikian pada beberapa hal masih perlu dibenahi misalnya 
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Kedisiplinan Karyawan masih kurang, masih banyak karyawan yang datang 

terlambat tidak menggunakan perlengkapan kerja, untk hak karyawan untk 

mendapatkan kesempatan rekreasi tahun ini tidak ada dan biasanya yang 

mengadakan adalah koperasi tahun ini diganti uang”( Wawancara dengan Pak 

Firmansyah hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 jam 11.30). 

o. Pemutusan hubungan kerja (Pasal 66 -71 PKB) 

Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Bab XIV PKB dengan 

memperhatikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku terdiri dari : 

1) Pemberhentian dengan hormat: 

a) Pemberhentian atas permintaan sendiri 

b) Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun 

Batas usia pensiun Karyawan sesuai peraturan DAPENBUN 

adalah 55 tahun bagi karyawan Golongan 1A s/d IID dan 56 tahun 

bagi Karyawan Golongan IIIA s/d IVD  

c) Pemberhentian karena adanya penyerdehaan organisasi 

d) Pemberhentian karena meninggal dunia 

e) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani 

2) Pemberhentian dengan tidak hormat 

“ sebenarnya ada tuntutan dari management untuk melakukan PHK karena 

banyak Karyawan yang males-males tidak disiplin bahkan ada yang 

mencuri tetap kita dampingi agar tidak diPHK, Alhamdulillah samapi 
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sekarang tidak terjadi PHK”(Wawancara dengan Pak Firmansyah hari 

Kamis 8 Desember 2005 jam 11.30). 

Keterangan Pak Firmansyah diperkuat oleh Pak Sismantoro  

“Di PTP tidak pernah terjadi PHK, beda sama dipabrik lain, ya karena ini 

penataan mangement, jadi disini pantang PHK semua bisa dibicarakan“  

p. Masa berlakunya PKB 

Masa berlaku PKB sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72 PKB adalah sejak 

1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2005. 

Setelah jangka waktu berkhir, maka PKB dianggap diperpanjang untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu pihak memberitahukan 

secara tertulis keinginan membuka perundingan baru PKB. 

q. Ketentuan lain-lain (Pasal 74) 

Dalam ketentuan lain-lain dijelaskan tambahan PKB atau hal-hal yang belum 

diatur dalam PKB ini, apabila diperlukan dapat ditetapkan dalam persetujuan 

bersama antara Direksi dan FSP-BUN, persetujuan bersama dilakukan melalui 

perundingan/musyawarah dan hasilnya menjadi Lampiran Tambahan dari 

PKB serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan PKB.   

4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 

di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan 

 Secara umum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun 

Getas sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat, hubungan kerja berjalan 

dengan lancar. Namun demikian ada beberapa kendala yang menyebabkan 
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Pelaksanaan PKB tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan maupun materi 

PKB itu sendiri 

a. Belum optimalnya peranan serikat karyawan dalam memperjuangkan hak-hak 

karyawan dalam PKB 

 Serikat Karyawan merupakan wakil karyawan dalam perundingan maupun 

pengawasan pelaksanaan PKB, disisi lain Pengurus Serikat Pekerja sebagian 

besar adalah Karyawan Pimpinan (Sinder keatas) sehingga sering terjadi 

benturan antara kepentingan dia selaku pengurus Serikat Pekerja  dengan dia 

selaku Karyawan Pimpinan yang notabenenya adalah kepanjangan tangan 

Direksi. Sebagaimana di ungkapkan Pak Firman  dalam wawancara hari Kamis 

tanggal 8 Desember 2005 jam 11.30 : 

“ Kebanyakan pengurus FSP BUN adalah Karyawan pada level Pimpinan, ketua 

Serikat Pekerja yang bukan berasal dari Karyawan Pimpinan hanya saya (Pak 

Firman adalah Kepala Gudang) yang lain adalah Sinder keatas sehingga dalam 

memperjuangkan hak-hak karyawan sering terjadi benturan antar pengurus FSP 

BUN mereka yang berasal dari Karyawan Pimpinan cenderung hati-hati kalau 

menuntut hak karyawan mungkin mereka canggung dengan Direksi” 

 Kurangnya sumber daya pengurus merupakan kendala bagi SP Unit Kebun 

Getas, khususnya ketika ada permasalahan yang dihadapi anggota sementara 

kemampuan dari pengurus sendiri kurang, dan masalah yang dihadapi 

Karyawan sangat variatif. Hal ini disebabkan rata-rata pendidikan dari pengurus 

adalah SLTA. 
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b. Ketidaktahuan dan kurang pedulinya Karyawan terhadap hak-hak mereka 

yang ada dalam PKB 

 Ketidaktahuan Karyawan terhadap PKB di Kebun Getas memang hal yang 

wajar karena naskah PKB tidak semua karyawan memiliki, hanya karyawan 

level mandor keatas saja yang memiliki, sementara sosialisasi dari mandor  

kurang keadaan seperti ini menimbulkan karyawan masa bodoh terhadap hak-

hak mereka, yang penting bagi mereka adalah kerja dapat upah sedang hak-hak 

yang lain tidaklah menjadi hal yang penting. 

“ PKB kulo mboten ngertos mas, kulo mboten gadah naskahipun, sing penting 

anak bojo kulo saged mangan saka kulo kerja ora sah macem-macem nuntut-

nuntut” ( “PKB saya tidak tahu mas, saya tidak punya naskahnya, yang penting 

bagi saya adalah anak, istri dapat makan dari saya bekerja tidak usah nuntut 

yang macam macam “ Wawancara dengan Pak Suhardi didampingi dan 

diiyakan Pak Suratmin karyawan bagian pengasapan, hari senin tanggal 12 

Desember 2005 jam 11.30) 

c.  Sumber Daya Pekerja yang rendah 

 Pekerja pelaksana di Pabrik Kebun Getas rata-rata berpendidikan SD-

SMPsehingga berpengaruh pada tingkat kedisiplinan karyawan sebagaimana 

yang ada dalam tata tertib kerja, berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama 

melakukan penelitian sebagian besar karyawan tidak melengkapi perlengkapan 

kerja seperti masker, pakaian kerja, sepatu kerja bahkan peneliti pernah 

memergoki karyawan merokok di ruang kerja padahal pada ruang kerja tersebut 
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tertulis dengan huruf cukup besar dilarang merokok, banyak karyawan yang 

datang kerja terlambat, tidak masuk kerja tanpa keterangan.  

Berikut wawancara dengan Pak Sismantoro bagian SDM Kebun Getas hari 

Rabu tanggal 7 Desember 2005 

“SDM pekerja kebun rendah sehingga kesadaran bekerjanya kurang, sudah 

diberi masker nggak mau makai katanya nggak bebas, sudah dikasih peringatan 

juga kurang diperhatikan bahkan rawan terjadi tindakan pengrusakan kebun 

apabila terjadi perselisihan” 

“disini kebanyakan itu banyak yang males-males padahal dia karyawan sudah 

ada kekuatan hukumnya(sudah diangkat) bahkan ada yang sering tidak 

berangkat, tidak disiplin bahkan ada yang mencuri, namun demikian SP tetap 

dampingi karyawan agar tidak terjadi PHK” (Wawancara dengan Pak 

Firmansyah Ketua SP Unit Kebun Getas hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 

jam 11.30). 

5. Upaya Penyelesaian perselisihan hubungan indutrial yang terjadi dalam 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan 

Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan  

 Dalam suatu hubungan kerja, baik pihak Pengusaha maupun pihak Pekerja 

adakalanya terjadi perselisihan hubungan kerja, bahkan dalam hubungan kerja 

yang harmonispun masih memungkinkan terjadinya perselisihan hubungan kerja, 

Penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Pasal 65 ayat 4). 
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 “Salah satu tugas Serikat Pekerja adalah melindungi dan membela Pekerja, 

maka setiap Pekerja mengalami masalah dengan perusahaan maka Serikat Pekerja 

berkewajiban untuk mendampingi sampai pekerja mendapatkan kembali hak-

haknya.pada awalnya suatu penyelesaian perselisihan industrial di Pabrik Kebun 

Getas didahului dengan penyelesaian dengan cara musyawarah. Apabila tahap ini 

telah ditempuh dan belum menghasilkan penyelesaian, maka salah satu pihak atau 

kedua pihak dapat meminta pada Kantor Departemen Tenaga Kerja dalam hal ini 

Kab. Semarang untuk membantu menyelesaikan masalah.jika belum selesai juga, 

maka perselisihan tersebut oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja diserahkan 

kepada Panitian Penyelesaian Perburuhan (P4) Daerah, apabila belum 

terselesaiakan juga maka diselesaiakan di Panitia Penyelesaian Perburuhan (P4) 

Pusat, namun apabila kesalahan yang dilakukan berupa tindak pidana misalnya 

pencurian maka kita serahkan kepihak berwajib (Kepolisian), tapi sampai saat ini 

penyelesaian bisa diselesaikan pada tahapan Musyarawah secara Bipartite belum 

pernah ada penyelesaian sengketa sampai ke Kantor Depnaker,P4D apalagi 

P4P”(Wawancara dengan Pak Firmansyah hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 

jam 11.30). 

“ biasa apabila terjadi perselisihan penafsiran terhadap PKB maupun aturan 

perusahaan yang kontroversial dari pihak FSP BUN meminta Direksi untuk 

klarifikasi jadi kita duduk dalam satu forum bersama dan biasanya bisa ada 

kesepahaman disitu (Wawancara dengan Pak Sismantoro hari Rabu tanggal 7 

Desember 2005 jam 10.00). 
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B. Pembahasan 
 

Dari landasan teori dan data-data yang dikumpulkan menunjukan 

bahwa Perjanjian Kerja Bersama di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

divisi tanaman tahunan  merupakan bagian dari Hukum Ketenagakerjaan yang 

memiliki unsur-unsur : Peraturan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam 

Bab maupun Pasal-Pasal yang telah disepakati bersama antara Direksi 

mewakili Perusahaan maupun FSBUN mewakili Pekerja, mengatur hubungan 

kerja antara Pekerja dan Pengusaha ini bisa dilihat dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) dalam PKB memuat hak dan kewajiban para pihak baik 

Pengusaha maupun Karyawan, adanya orang yang bekerja pada orang lain 

dengan mendapat upah sebagai balas jasa dalam PKB dijelaskan bahwa 

Karyawan adalah Pekerja Tetap yang bekerja pada perusahaan dengan 

memperoleh gaji dan terikat hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

artinya bahwa Karyawan adalah orang yang bekerja kepada Perusahaan dalam 

hal ini Direksi sebagai Pimpinan Perusahaan selaku Pemberi Kerja (Pasal 1 

PKB), mengatur perlindungan Pekerja/Buruh meliputi masalah sakit, haid, 

melahirkan, melahirkan, keberadaan organisasi Pekerja/Buruh dalam PKB 

masalah pengakuan terhadap Organisasi Pekerja ditegaskan dalam Pasal 5 

ayat 1 PKB (Direksi mengakui bahwa FSBUN IX Tanaman tahunan adalah 

organisasi serikat pekerja perkebunan yang ada dalam lingkup PT Perkebunan 

Nusantara IX divisi tanaman tahunan), Jaminan Sosial dan Kesejahteraan 

Tenaga Kerja diatur dalam Bab X PKB. Dari uraian diatas maka PKB di PT 

Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan telah memenuhi unsur-
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unsur sebagai bagian hukum ketenaga kerjaan sebagaimana di jelaskan Abdul 

Khakim. Menurut Abdul khakim Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur-

unsur : 

1. serangkai peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis 

2. mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha 

3. adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat 

upah sebagai balas jasa 

4. mengatur perlindungan Pekerja meliputi masalah keadaan sakit, haid, 

melahirkan, hamil, keberadaan organisasi Pekerja dan sebagaianya. 

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih. PKB merupakan hasil kesepakatan bersama antara 

Direksi dalam hal ini mewakili Perusahaan dan FSBUN mewakili Pekerja, 

Direksi dengan adanya PKB berkewajiban untuk memberi hak Pekerja 

sebagaimana  terikat dalam PKB begitu pula sebaliknya Pekerja berkewajiban 

memberi hak Perusahaan sebagaimana terikat dalam PKB. 

PKB sebagai salah satu bentuk Perjanjian maka harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian sebagai mana di tetapkan dalam Pasal 1320,  maka 

PKB PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan merupakan hasil 

kesepakat kedua pihak yaitu Direksi yang mewakili Pengusaha maupun 

FSPBUN mewakili Karyawan ini dibuktikan dengan penandatanganan para 

pihak dalam naskah PKB, para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap 

hukum,  dalam PKB para pihak yang membuat perjanjian adalah Ir. H. Edi 
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Herawan Sobiran Direktur Operasional Tanaman Tahunan, TH.A. 

Wahjudjati.STP Direktur SDM/Umum, Drs.H. Oha Sumarna Direktur 

Keuangan bertindak atas nama Direksi mewakili Perusahaan dengan Sri 

Harno Ketua Umum FSPBUN, Ir. Agus Sulistiyanto Sekretaris Umum 

FSPBUN, Iswahyudi Bendara Umum SFBUN bertindak atas nama FSBUN 

PT Perkebunan Nusantara IX mewakili Karyawan adalah orang-orang yang 

cakap hukum untuk melakukan suatu Perjanjian. Mengenai hal tertentu, dalam 

PKB  yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban para pihak yang 

dituangkan dalam Bab-Bab dan dijabarkan dalam Pasal-Pasal yang mengikat 

para pihak. PKB merupakan perjanjian yang dibuat dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang  Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata cara pembuatan Kesepakatan Kerja 

Bersama atau sekarang yang disebut Perjanjian Kerja Bersama, jadi isi PKB 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan   maupun norma-

norma yang hidup dalam masyarakat. 

 Sebagai perjanjian, PKB PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman 

Tahunan memenuhi asas-asas perjanjian, antara lain: 

1. Asas Kebebasan Berkontrak, menurut Salim asas kebebasan berkontrak 

adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk 

membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan 

siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, 

menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lesan, dalam membuat 
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PKB para pihak baik Direksi maupun FSPBUN tidak ada pengaruh 

maupun tekanan dari pihak lain, kedua pihak memberikan kebebasan 

kepada pihak lain untuk mengemukakan pendapat atau usul mengenai 

materi perjanjian, maka PKB yang telah sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak.  

2. Asas Konsensualisme adanya kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal 

ini ada kesepakatan antara Direksi yang mewakili Perusahaan dengan 

FSPBUN mewakili Karyawan dalam pembuatan PKB, kesepakatan ini di 

tandai dengan penandatanganan kedua pihak dalam naskah PKB.  

3. Asas Pacta Sunt Servanda atau asas kepastian hukum, asas ini dapat 

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata,  PKB yang telah sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi Direksi/Perusahaan maupun 

FSPBUN/Karyawan. Dengan adanya kesepakatan bersama antara Direksi 

dengan FSPBUN maka memberikan kepastian hukum terhadap hak dan 

kewajiban Direksi, FSPBUN maupun karyawan. 

4. Asas Iktikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dalam mukadimah 

PKB yang menjadi tujuan adalah untuk meningkatkan Produktifitas kerja 

dan Kesejahteraan Karyawan beserta keluarga, dengan melihat tujuan 

PKB maka bisa dikatakan bahwa PKB sesuai dengan asas Iktikad Baik. 

5. Asas Kepribadian (Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata) 

PKB hanya berlaku bagi para pihak yang membuat yaitu Direksi mewakili 

Perusahaan dan FSPBUN mewakili Karyawan, dengan demikian PKB 
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hanya mengikat pada mereka yang membuat PKB (Direksi, FSPBUN 

maupun Karyawan) ini sesuai dengan asas kepribadiaan.  

      PKB PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan 

merupakan hasil perundingan antara FSPBUN Divisi Tanaman Tahunan yang 

tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Semarang dengan 

Surat Keputusan Nomor : S.16/OP.GSP/01/DNT/5/2001 tanggal 30 Juli 

2001dengan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Yang didirikan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 14 

Februari 1996 dan Akta Notaris Harun Kamil, SH No. : 42 tanggal 11 Maret 

1996, disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.: 

C2-8337 HT 01.01 Th. 1996 tanggal 8 Agustus 1996 beserta dengan akta 

notaris Sri Rahayu H Prasetyo, SH No. 01 tanggal 9 Agustus 2002 yang telah 

disyahkan oleh Meteri Kehakiman RI dengan Srat Keputusan No. C-19302 

HT.01.04 TH.2002 tanggal 7 Oktober 2002 berkedudukan di Semarang, 

dengan demikian para pihak yang membuat PKB adalah syah Pasal 1 angka 

21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

memberi pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang 

merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 

pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak Pembuatan 

PKB dilaksanakan dengan jalan musyawarah dulu untuk mufakat dibuat 

secara tertulis dengan huruf latin dan berbahasa Indonesia, disamping itu para 
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pihak yang membuat PKB adalah para pihak yang syah secara Peraturan 

Perundang-undangan, untuk syahnya PKB harus memenuhi syarat formal 

maupun material, syarat formal PKB adalah: 

1. Harus dibuat tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, dalam PKB 

PT Perkebunan Nusantara IX telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu 

antara Direksi mewakili Perusahaan maupun FSPBUN mewakili 

Karyawan 

2. Memuat nama, tempat kedudukan dan alamat Serikat Pekerja/Buruh, 

nomor dan tanggal pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, hal ini bisa dilihat 

dalam Pasal 2 PKB PT Perkebunan Nusantara IX. 

3. PKB hanya diadakan paling lama 2 tahun dan kemudian dapat 

diperpanjang, PKB PT Perkebunan Nusantara IX berlaku sejak 1 Januari 

2004 sampai dengan 31 Desember 2005 dan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.  

Sedang syarat material yang harus dipenuhi dalam pembuatan PKB adalah: 

1. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan Pengusaha hanya menerima 

atau menolak dari satu golongan (berkenaan dengan suku, 

agama,ras,golongan) dalam PKB  persyaratan penerimaan karyawan baru 

tidak ada diskriminasi terhadap satu golongan tertentu, persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk menjadi karyawan adalah WNI (Warga Negara 

Indonesia) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Perusahaan, tidak 

ada ketentuan dari golongan tertentu. 
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2. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seseorang pekerja supaya 

hanya bekerja pada pengusaha suatu golongan, dalam PKB Pengusaha 

memberi kesempatan yang sama bagi Karyawan untuk mengembangkan 

kariernya, tidak ada larangan  bekerja untuk golongan tertentu. 

 Dengan demikian maka PKB PT Perkebunan Nusantara IX telah 

memenuhi persyaratan formal maupun persyaratan material sebagaimana yang 

ditetapkan Depnakertrans tahun 2003. 

 Dalam pembuatan PKB PT Perkebunan Nusantara IX berpedoman pada 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-01/MEN/1985 mengingat 

peraturan perundang-undangan terbaru Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. Kep.48/MEN/IV/2004 tentang ketentuan pembuatan 

Perjanjian Kerja Bersama belum berlaku, sesuai dengan asas hukum, bahwa 

hukum tidak boleh berlaku surut, maka materi yang diperjanjikan dalam PKB 

masih merujuk pada pola umum Perjanjian kerja bersama berdasarkan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-01/MEN/1985, hal ini 

dituang dalam Pasal 8 PKB. 

  Materi yang diperjanjikan dalam PKB terbagi dalam Mukadimah dan 16 

(enam belas) Bab. Mukadimah PKB berisi tentang uraian kesepakatan 

bersama untuk melaksanakan Hubungan Industrial dalam rangka menciptakan 

hubungan kerja yang dinamis, nyaman dan berkeadilan demi mencapai tujuan 

bersama yaitu peningkatan produktifitas serta peningkatan kesejahteraan 

karyawan beserta keluarganya. Bab-bab dalam PKB yang terdiri dari : Bab I 

Istilah-Istilah Pasal 1 berisi tentang pengertian istilah-istilah yang ada dalam 
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PKB sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pengusaha 

dengan Serikat Pekerja, menurut Simamora (2001:723) dalam pelaksanan 

PKB masalah pokok yang dijumpai adalah keseragaman penarsiran dan 

penerapan ketentuan-ketentuan kontrak yang mengikat, dengan adanya 

penegasan pengetian istilah-istilah yang ada dalam PKB setidaknya bisa 

mengurangi perbedaan penafsiran sehingga pelaksanaan PKB berjalan dengan 

baik. Bab II Pihak-pihak yang mengadakan Pasal 2 Identitas pihak-pihak yang 

mengadakan PKB, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah merupakan perjanjian 

yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat 

pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha, dari definisi 

tersebut maka PKB dibuat oleh Serikat pekerja dan pengusaha, di PT 

Perkebunan Nusantara IX serikat pekerja adalah federasi serikat pekerja 

perkebunan divisi tanaman tahunan yang merupakan gabungan serikat pekerja 

diseluruh unit kerja PT Perkebunan Nusantara IX yang tercatat di Kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Semarang dengan surat Keputusan 

Nomor : S.16/OP.GSP/01/DNT/5/2001 tanggal 30 Juli 2001 sedangkan 

pengusaha diwakili oleh Direksi sebagai perusahaan BUMN maka PT 

Perkebunan Nusantara IX harus tunduk pada Undang-Undang nomor 19 tahun 

2003 tentang BUMN, dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 

ditegaskan “terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip 

yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang nomor 1 tahun 1995” baik dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 

2003 maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 menyatakan bahwa 

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan 

BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di 

dalam maupun diluar pengadilan lebih lanjut dalam pasal 89 Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1995 menjelaskan direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 

1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas 

nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam pembuatan PKB 

PT Perkebunan Nusantara IX diwakili oleh 3 orang Direktur yang bertindak 

atas nama Direksi melakukan perbuatan hukum dengan mengadakan 

perjanjian kerja bersama dengan FSPBUN, dengan demikian apa yang ada 

dalam pasal 2 PKB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; Bab III Umum Pasal 3 ruang lingkup PKB, Pasal 4 Kewajiban bagi 

pihak-pihak yang mengadakan PKB, Pasal 5 Pengakuan Organisasi, Pasal 6 

fasilitas untuk FSPBUN, Pasal 7 Dispensasi Pengurus FSPBUN, Pasal 8  

Perundingan antara Direksi dan FSPBUN, PKB berlaku di dan untuk seluruh 

wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara IX divisi tanaman tahunan dan 

berlaku untuk semua karyawan, dalam ketentuan pasal 1 angka 11 ditegaskan 

bahwa difinisi karyawan adalah Pekerja tetap (Gol 1A s/d IVD) artinya PKB 

ini hanya berlaku bagi pekerja tetap dan tidak berlaku bagi pekerja lepas, 

pekerja lepas teratur maupun pekerja honorer/kontrak, ketentuan hubungan 

kerja bagi mereka ditetapkan dalam Peraturan perusahaan dengan keputusan 

Direksi, dalam pasal 4 PKB dijelaskan kewajiban-kewajiban para pihak 
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namun demikian tidak ada penegasan siapa yang mencetak maupun yang 

menyebarkan naskah, yang ada hanya kewajiban kedua belah pihak untuk 

memberi penjelasan, padahal dalam pasal 126 ayat 2 Undang-Undang nomor 

13 tahun2003 ditegaskan bahwa pengusaha harus mencetak dan membagikan 

naskah PKB kepada setiap pekerja atas biaya perusahaaan, dengan tidak 

adanya ketentuan kewajiban pengusaha/direksi untuk mencetak maupun 

membagikan naskah PKB dalam materi PKB bukan berarti Direksi tidak 

berkewajiban mencetak dan membagikan naskah, ketentuan Undang-Undang 

statusnya lebih tinggi dari PKB sehingga PKBlah yang harus tunduk pada 

undang-undang dan ketentuan yang ada dalam undang-undang tetap mengikat 

para pihak yang membuat perjanjian, di Pabrik kebun Getas yang 

membagikan dan memperbanyak PKB adalah Serikat Pekerja dari Direksi 

hanya memberi naskah kepada pengurus Unit serikat pekerja kebun Getas, hal 

ini tidak sesuai dengan Pasal 126 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 

2003; Bab IV Hubungan Kerja Pasal 9 Kemitraan, Pasal 10 Kewenangan, 

Pasal 11 Penerimaan Karyawan, Pasal 12 Pengangkatan, Pasal 13 Kenaikan 

Golongan/Jabatan, Pasal 14 Penurunan Golongan/Jabatan, Pasal 15 Golongan 

& Jenjang Kepangkatan, Pasal 16 Mutasi; dalam hubungan kerja  dijelaskan 

lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IX No.: 

PTPN IX.0/SK/021/2004 tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

hubungan kerja dan jaminan sosial karyawan, dalam ketentuan penerimaan 

karyawan adalah wewenang dari Direksi, dalam penerimaan karyawan terjadi 

perbedaan yang cukup tajam antara sistem penerimaan karyawan pelaksana 
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dengan karyawan pimpinan, karyawan pelaksana biasanya diambil dari 

pekerja lepas teratur yang sudah bekerja beberapa tahun dan diajukan oleh 

mandor untuk dimintakan persetujuan Direksi, namun demikian tidak adanya 

standar yang jelas untuk menjadi karyawan tetap menimbulkan kecemburuan 

sosial antar karyawan harian lepas teratur yang diangkat sebagai karyawan 

tetap dan mereka yang tidak diangkat sebagai karyawan tetap merasa 

diperlakukan  diskriminatif, sedangkan untuk unsur karyawan pimpinan 

diambil dari sumber ektern minimal berpendidikan sarjana dengan masa 

percobaan atau training 3 bulan mereka bisa langsung ditetapkan menjadi 

karyawan tetap, kalaupun karyawan pimpinan diambil dari unsur intern maka 

membutuhkan masa pengabdian yang cukup lama dan itupun sangat jarang, 

keadaan semacam ini tidak sejalan dengan ketentuan bahwa setiap pekerja 

berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi untuk mengembangkan karier 

dan potensi diri; Bab V Hari Kerja dan Jam Kerja Pasal 17 Hari kerja resmi, 

Pasal 18 Jam kerja resmi, Pasal 19 Kerja Lembur; Bab VI Pembebasan dari 

Kewajiban untuk Bekerja, Pasal 20 Hari Libur/Istirahat Mingguan, Pasal 21 

Hari libur resmi, Pasal 22 Cuti Tahunan, Pasal 23 Cuti panjang, Pasal 24 Cuti 

melahirkan, Pasal 25 Cuti Haid, Pasal 26 Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan 

menerima gaji,Bab VII Golongan,Penggajian,Tunjangan dan Santunan, Pasal 

28 Golongan gaji, Pasal 29 Penggajian, Pasal 30 Tujangan Jabatan, Pasal 31 

Tunjangn struktural, Pasal 32 Santunan Sosial, Pasal 33 Biaya pelaksanaan 

tugas, Pasal 34 Bantuan Pemondokan anak sekolah, Pasal 35 Bonus, Apresiasi 

dan Intensif, Pasal 36 Kewajiban membayar pajak, Pasal 37 Perlakuan bagi 
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Karyawan yang menjadi pejabat negara, Pasal 38 Perlakuan bagi karyawan 

yang sakit berkepanjangan, Pasal 39 perlakuan bagi karyawan yang ditahan 

alat negara, Pasal 40 Karyawan wanita sebagai kepala keluarga, pengupahan 

merupakan aspek penting dalam perlindungan pekerja. Hal ini secara tegas 

diamanatkan dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, 

bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak, dimana  jumlah pendapatan pekerja dari hasil 

bekerjanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan 

keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Prinsip-

prinsip pengupahan adalah bahwa hak menerima upah timbul pada saat 

adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus, 

pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi pekerja laki-laki dan 

perempuan, upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan, 

komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetapdengan formulasi 

upah pokok minimal 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, 

tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja menjadi kadaluwarsa setelah malampaui jangka waktu 2 tahun sejak 

timbulnya hak. Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa formulasi atau 

perbandingan antara gaji pokok dengan jumlah adalah 75% sedang tunjangan 

tetap adalah 25 % dari jumlah keseluruhan, sebagai contoh golongan 1A 

dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun gaji pokok Rp 270.000,-  tunjangan tetap 

Rp 90.000,-  total gaji yang diterima per bulan Rp 360.000,-. Dengan 
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demikian sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian jika dilihat golongan terendah yaitu golongan 1A masih 

dibawah UMK Kab. Semarang tahun 2004/2005 sebesar Rp 460.000, pihak 

PT Perkebunan Nusantara IX melakukan penangguhan untuk membayar upah 

sesuai dengan UMR Kab. Semarang sebagaimana di perbolehkan dalam pasal 

90 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Besarnya upah yang lebih kecil 

dari UMK tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan hubungan industrial 

karena kebutuhan jaminan sosial telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan, 

besarnya upah jika ditambah dengan upah lembur bahkan lebih dari UMK 

Kab. Semarang;  Bab VIII Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Pasal 41 

Ketentuan umum, Pasal 42 Pengobatan dan perawatan gigi, Pasal 43 Rawat 

inap dirumah sakit,Pasal 44 Biaya bersalin, Pasal 45 Bantuan Penggantian 

kaca mata, Pasal 46 Biaya Pengobatan dan perawatan, Pasal 47 Perawatan 

kesehatan yang tidak memperoleh penggantian perusahaan; Bab IX 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 48 Perlengkapan Keselamatan kerja, 

Pasal 49 Kesehatan dan keselamatan kerja, Pasal 50 Makanan Ektra, dalam 

pelaksanaan hubungan kerja keselamatan dan kesehatan kerja menjadi 

tanggung jawab bersama dan memerlukan partisipasi serta kerja sama dari 

semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja. Bentuk partisipasi 

secara langsung dalam wadah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat kerja lainnya. Apabila 

pengusaha mengambil keputusan dalam upaya keselamatan dan kesehatan 

pekerja mengikut sertakan pekerja, maka keputusan akan lebih efektif karena 
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pekerja akan lebih termotifikasi sebagai akibat keikutsertaannya dalam proses 

pengambilan keputusan. Dalam PKB PT Perkebunan Nusantara IX upaya 

keselamatan dan kesehatan pekerja diselenggarakan melalui sistem 

managemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian integral dari 

managemen perusahaan, melalui sistem ini diharapkan  dapat melindungi 

keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, 

dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengemdalian 

bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.      

Adanya pemberian makanan tambahan (Extra Fooding) adalah upaya PT 

Perkebunan Nusantara IX dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja yang 

berhubungan dengan Bahan Berbahaya Beracun dan Radiasi,   Bab X Jaminan 

Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pasal 51 Jamsostek, Pasal 52 Bantuan 

Kematian, Pasal 53 Pembinaan Rohani dan Jasmani, Pasal 54 Koperasi 

Karyawan, Pasal 55 Keluarga Berencana, Pasal 56 Tunjangan Hari Raya 

Keagamaan, Pasal 57 Penghargaan Hari Tua, Pasal 58 Santunan hari tua, Pasal 

59 Program pensiun, Pasal 60 Dana Sosial, Pengertian Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga 

kerja beserta peraturan pelaksanaannya, karyawan PT Perkebunan Nusantara 
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IX yang berusia kurang dari 55 tahun diikut sertakan dalam program jaminan 

sosial tenaga kerja  yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian dan Jaminan Hari Tua.; Bab XI Pembinaan Keahlian dan 

ketrampilan Pasal 61 Pendidikan dan Pelatihan, Pasal 62 Bentuk pendidikan 

dan pelatihan, yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta meningkatkan potensi 

kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau 

pekerjaan.(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003), pelatihan 

kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan potensi kerja guna meningkatkan kemanpuan, produktifitas, 

dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Di PT Perkebunan Nusantara IX 

pelatihan maupun pendidikan bagi karyawan diselenggarakan berdasarkan 

kebutuhan perusahaan dan rencana pengembangan karyawan; Bab XII Tata 

tertib kerja Pasal 63 Pembinaan Disiplin Kerja, Pasal 64 Jenis Pembinaan 

disiplin kerja; Bab XIII Penyampaian keluh kesah, Pasal 65 Tata cara 

penyaluran Keluh Kesah, membahas perselisihan identik dengan membahas 

masalah konflik. Demikian pula mengenai perselisihan hubungan perburuhan 

terkadang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu semua pihak yang terlibat 

konflik harus bersifat dan bersikap lapang dada serta berjiwa besar untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, didalam ketentuan PKB 

setiap pengaduan dan keluh kesah karyawan pertama-tama dibicarakan dan 

diselesaiakan dengan atasannya kemudian apabila tidak bisa terselesaikan 
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maka ditempuh  melalui lembaga bipartite kemudian lembaga tripartite sesuai 

ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1957; Bab XIV Pemutusan 

Hubungan Kerja, Pasal 66 jenis pemberhentian, Pasal 67 Batas usia pensiun, 

Pasal 68 Masa bebas tugas, Pasal 69 Ketentuan Pensiun, Pasal 70 Pesangon 

dan santunan, Pasal 71 Sumbangan masa peralihan; Bab masa berlakunya 

PKB Pasal 72 masa berlaku dan perpanjangan PKB; Bab XVI Ketentuan 

Lain-lain Pasal 73 ketentuan peralihan, Pasal 74 Ketentuan tambahan. 

 Dalam pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa Perjanjian kerja bersama ini mulai 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2005, 

namun dalam naskah penandatanganan PKB tertulis PKB ini merupakan hasil 

kesepakatan kedua pihak di semarang pada tangal 4 Februari 2004, sesuai 

dengan asas konsensualisme dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Bahwa 

salah satu sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, 

kesepakatan kedua pihak dinyatakan dalam penandatangan perjanjian oleh 

kedua pihak, dengan demikian maka PKB PT Perkebunan Nusantara IX Divisi 

Tanaman tahunan baru sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 

pada waktu disepakati dan ditandatanganinya PKB tanggal 4 Februari 2004, 

sedang ketentuan Pasal 72 ayat 1 PKB belum memenuhi syarat sahnya 

Perjanjian. Ketentuan yang ada dalam Pasal 72 ayat 1 PKB merupakan 

kesepakatan para pihak untuk terikat dalam perjanjian yang berlaku surut, 

ketentuan ini diperbolehkan manakala kedua pihak dengan sadar telah terjadi 

kesepakatan bersama. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak 

akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, menurut 
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Soenandar (2004:17) Pada hakikatnya pembuatan kontrak merupakan salah 

satu  sistem pembuatan hukum dalam hubungan keperdataan, ini berarti proses 

pembuatan kontrak dapat dianalogikan dengan proses pembuatan undang-

undang walaupun dalam pengertian mikro. L.J. van Apeldoorn dalam 

Soenandar (2004:17) mengatakan bahwa perjanjian atau kontrak 

dikelompokam kedalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh 

karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-

undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena kedua-

duanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (lihat pasal 1338 KUH 

Perdata). Hingga batas-batas tertentu para pihak dalam suatu perjanjian atau 

kontrak bertindak seperti pembuat undang-undang, yaitu untuk mengikat diri 

diantara mereka sendiri, dengan demikian apa yang diperjanjikan dalam pasal 

72 ayat 2 PKB adalah sah sebagai masa berlakunya PKB karena pembuat 

perjanjian menghendaki demikian.  

 Sejak mulai berlakunya PKB maka kedua pihak, baik Direksi maupun 

FSPBUN mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

1. Direksi dan FSPBUN wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam perjanjian kerja bersama. 

2. Direksi dan FSPBUN wajib memberitahukan isi PKB kepada seluruh 

pekerja   

3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah PKB kepada setiap 

karyawan atas biaya perusahaan.(Pasal 126 Undang-Undang nomor 13 

tahun 2003)  
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 Dalam Pelaksanaan Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara IX Divisi 

Tanaman tahunan dan FSBUN sebagaian besar telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam PKB namun demikian ada beberapa hal yang 

masih menjadi kendala dalam pelaksanaan PKB sehingga tidak sesuai dengan 

yang dikepakati bersama antara lain : 

1.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti masih banyak Karyawan yang tidak 

memiliki dan mengetahui PKB, sehingga mereka tidak mengetahui hak 

dan kewajiban secara detail ini disebabkan karena Naskah PKB hanya 

dimiliki oleh ketua serikat pekerja, kemudian serikat pekerja 

memperbanyak dengan biaya dari serikat pekerja dan membagikan kepara 

para mandor saja, para mandor inilah yang kemudian menjelaskan pada 

Karyawan, Pasal 126 ayat 3 Undang-undang nomor 13   tahun 

menegaskan bahwa Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah 

perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya 

perusahaan, jadi hak bagi setiap pekerja untuk memperoleh naskah PKB 

atas biaya perusahaan bukan biaya dari serikat pekerja.  

2. Upah yang belum sesuai UMR (sekarang UMK) yang berlaku di Kabupaten     

Semarang. 

Upah merupakan titik sentral dari perjuang serikat pekerja dalam 

meningkatkan anggotanya. Suatu tingkat upah yang layak untuk 

kehidupan pekerja merupakan salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan 

bangsa. Upah yang layak, bahkan yang terlalu rendah akan menyebabkan 

menurunnya kemanpuan fisik dan mental pekerja untuk bekerja, dan hasil 
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yang dicapai pekerja tidak akan memuaskan, ini disebabkan produktifitas 

rendah (Martoyo Rahmat, 1991:39). Upah Minimum sesuai Pasal 1 ayat 1 

Peraturan Meteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang upah 

minimum, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang 

terdiri dari gaji pokok termasuk tunjangan tetap, penetapan upah minimum 

dilakukan dengan mempertimbangkan (Pasal 6 Per Menaker Nomor PER-

01/MEN/1999) : 

a. Kebutuhan hidup minimum 

b.Indeks harga konsumen 

c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan 

d. Upah pada umumnya berlaku didaerah tertent dan antar daerah 

e. Kondisi pasar kerja 

f. Tingkat perkembangan perekonomian dan perdapatan perkapita. 

 Memang sampai saat ini upah PT Perkebunan Nusantara IX Unit 

kebun Getas masih dibawah UMR Kabupaten Semarang sebesar Rp 

460.000,- tahun 2005 sedang gaji golongan terendah dengan masa kerja 0-

1 tahun (1A/0) adalah 75 % dari UMR (Rp 360.000,-), keadaan semacam 

ini disebabkan PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan 

wilayah kerjanya seluruh Jawa Tangah, sedang upah minimal satu 

kabupaten dengan yang lain berbeda seperti Surakarta lebih besar dari 

upah golongan terendah, berdasarkan kenyataan yang demikian maka PT 

Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahunan mengajukan 

penangguhan besarnya upah minimal Kabupaten Semarang kepada 
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Gubernur Jawa Tengah sehingga terjadi persamaan gaji diseluruh wilayah 

kerja PTPN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003. Besarnya upah yang masih di bawah upah 

minimal memang dimaklumi oleh Serikat Pekerja mengingat kondisi 

perusahaan tidak memungkinkan dan demi kebersamaan sesama karyawan 

PTPN asas kebersamaan ini bisa mencegah timbulnya kecemburuan antar 

karyawan PTPN disetiap daerah, disamping itu kesejahteraan karyawan 

yang baik di PTPN membuat karyawan memaklumi ketidakmampuan 

Perusahaan memberi upah sesuai dengan upah minimal. 

3. Tingkat disiplin Karyawan rendah 

 Rendahnya tingkat disiplin karyawan bisa dilihat dari angka 

keterlambatan kerja per hari  maupun per karyawan, berdasarkan hasil 

observasi peneliti selam penilitian karyawan rata-rata datang lebih 15 

menit dari jam kerja yaitu jam 06.45, untuk mengantisipasi tingkat 

keterlambatan yang tinggi pihak Perusahaan mengambil kebijaksanaan 

dengan cara sistem kerja target, artinya datang terlambat masih dimaklumi 

dengan catatan target hari itu bisa tercapai, jika target hari itu tidak 

tercapai maka karyawan diwajibkan lembur.  Rendahnya disiplin kerja 

karyawan juga bisa dilihat pada waktu mereka bekerja, banyak karyawan 

yang tidak menggunakan perlengkapan kerja yang layak seperti masker, 

sarung tangan maupun pakaian kerja, bahkan merokok pada waktu kerja, 

keadaan semacam ini  sudah berlangsung lama dan dari Perusahaan sudah 
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memaklumi sebagaimana wawancara dengan Pak Sismantoro Bagian 

SDM Kebun Getas tanggal hari Rabu 6 Desember 2005 : 

“ Tingkat disiplin kerja karyawan memang rendah, banyak karyawan yang 

tidak menggunakan perlengkapan kerja seperti sarung tangan masker dll, 

kami sudah menegur tapi masih tetap seperti itu jika kami beri peringatan 

mereka malah mengancam ya itu mas SDM kita masih rendah, yang 

penting mereka bisa melindungi diri pada waktu kerja”. 

Penggunaan perlengkapan kerja pada prinsipnya adalah melindungi 

keselamatan dan kesehatan  bagi pekerja, kesemalatan kerja (Sumakmur, 

1987:1) ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat 

kerja, bahan dan pengolahan kerja, Objek keselamatan kerja adalah segala 

tempat kerja, baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air 

maupun diudara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang 

bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang 

sempurna, baik fisik, mental  maupun sosial, sehingga dapat bekerja secara 

optimal (Depnaker, 1994/1995:11). Keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah tanggung jawab pimpinan atau pengurus tempat kerja. Pelaksana 

keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dilakukan secara bersama 

oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja, dengan 

demikian mejadi tanggung jawab bersama-sama. Menurut Abdul khakim 

kewajiban pekerja adalah memakai alat perlindungan diri yang 

diwajibkan, memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan, sedang 
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Hak pekerja adalah meminta kepada pimpinan agar melaksanakan semua 

syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang di wajibkan diperusahaan 

yang bersangkutan, menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila 

syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang 

diwajibkan tidak terpenuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang 

ditetapkan lain oleh pegawai pengawas. 

4. Perusahaan tidak memberikan minuman susu sebagai makanan tambahan 

(Extra Fooding) sebagaimana disepakati dalam Pasal 50 PKB 

Pemberian minuman susu kepada karyawan yang melaksanakan 

tugasnya secara terus menerus berhubungan dengan bahan berbahaya 

beracun dan radiasi, di Pabrik Kebun Getas yang berhak mendapatkan 

minuman susu adalah Operator Las dan cor, Petugas yang menyiapkan 

bahan-bahan kimia di laboratorium, Petugas gudang pupuk dan pestisida. 

Dalam pelaksanaan semua karyawan yang berhak, tidak mendapatkan 

minuman susu sebagai minuman tambahan (0,25 liter/orang/hari ), 

berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan gudang maupun 

karyawan yang menyiapkan bahan-bahan kimia ternyata mereka tidak 

mengetahui adanya minuman tambahan berupa susu yang mereka ketahui 

hanyalah mendapat bubur kacang hijau setiap hari kerja, sedang dari pihak 

Perusahaan melalui pak Sismantoro mengatakan, untuk minuman susu 

bukanlah sesuatu yang hal yang perlu sebagai minuman tambahan karena 

perusahaan sudah memberi makanan berupa bubur kacang hijau setiap hari 

jum’at dan hal itu sudah diketahui pihak serikat pekerja. Dalam hal ini 
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pihak perusahaan telah melakukan ingkar janji terhadap apa yang telah 

disepakati bersama, kewajiban perusahaan adalah memberi hak sesuai 

yang ada dalam PKB bagi karyawan, namun karena pekerja sendiri tidak 

mengetahui haknya maka tidak ada tuntutan dari pekerja terhadap hak 

mereka, sedangkan serikat pekerja sudah memaklumi. 

  Dalam suatu hubungan kerja, baik pihak pengusahaan maupun 

pihak pekerja adakalanya terjadi perselisihan hubungan kerja. Sesuai dengan 

Bab XIII Pasal 65 PKB menjelaskan tata cara penyelesaian keluhan dan 

pengaduan karyawan, setiap keluhan dan pengaduan seorang karyawan 

pertama-tama dibicarakan dengan atasannya. Apabila belum bisa 

menyelesaikan masalah maka diselesaikan melalui lembaga kerjasama 

bipartite, lembaga kerjasama bipartite merupakan suatu badan pada tingkat 

usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja bersama-sama dengan 

perusahaan, forum ini merupakan forum konsultasi, komunikasi dan 

musyawarah. Apabila forum bipartite tidak memberikan hasil yang 

memuaskan maka permasalahan diselesaikan dalam forum lembaga tripartite 

yang terdiri wakil dari pekerja, pengusaha dan pemerintah. Selanjutnya 

apabila belum selesai juga, maka perselisihan hubungan kerja oleh Kantor 

Departemen Tenaga Kerja diserahkan kepada Panitian Perselisihan 

Perburuhan Daerah (P4D), apabila belum selesai juga maka diselesaikan di 

Panitian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) apabila terjadi 

secara masal. Yang menjadi kendala bagi pengurus dalam pembelaan bagi 

pekerja terkait dengan sumber daya pengurus Serikat Pekerja Unit Kebun 
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Getas yang rata-rata berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) yang tidak 

begitu memahami tentang hukum yang ada di Indonesia, sementara 

permasalahan hukum yang dihadapi pekerja semakin bervariatif. Namun 

sampai saat ini perselisihan hubunganan industrial yang terjadi  bisa 

diselesaikan melalui musyawarah dengan atasan.    
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Bersama antara PT Perkebunan Nusantara IX dengan 

FSPBUN IX Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX di Pabrik 

Kebun Getas dapat disimpulkan : 

1.  Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi 

Tanaman Tahunan merupakan hasil kesepakatan antara Direksi PT 

Perkebunan Nusantara IX mewakili perusahaan dengan Federasi Serikat 

Pekerja Perkebunan IX Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero) disepakati dan ditandatangani di Semarang pada tanggal 4 

Februari 2004. 

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara IX 

Divisi Tanaman Tahunan di Pabrik Kebun Getas pada prinsipnya telah 

berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kesepakatan yang tidak 

dilaksanakan kedua pihak. Tidak terlaksananya kesepakatan oleh kedua 

pihak tidak sampai menimbulkan perselisihan hubungan kerja karena 

selalu diselesailkan secara musyawarah untuk mufakat . 

3. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama PT Perkebunan Nusantara 

IX di Pabrik Kebun Getas mengalami hambatan. Hambatan-hambatan 

yang dihadapi  anatara lain : (1)  kurang optimalnya peranan Serikat 

153 
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Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja ,(2) Ketidaktahuan dan 

masih kurangnya kepedulian pekerja terhadap hak-hak sebagai pekerja, (3) 

Sumber Daya Pekerja yang rendah. 

4.  Penyelesaian perselisihan hubungn industrial yang terjadi dalm 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di Pabrik Kebun   Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan, dalam pelaksanaanya selalu diselesaikan melalui musyawarah 

mufakat.   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut :  

1. Supaya Serikat Pekerja dapat berperan secara maksimal dalam 

memperjuangkan hak-hak yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama, 

dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya pengurus melalui 

pendidikan lanjutan, pelatihan advokasi dan peningkatan wawasan tentang 

hukum ketenagakerjaan melaui orietasi dan sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan. 

2. Peningkatan kesadaran Karyawan terhadap hak-haknya yang ada dalam 

Perjanjian Kerja Bersama melalui pembagian naskah Perjanjian Kerja 

Bersama kepada seluruh Karyawan dan Sosialisasi atau penjelasan materi 
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Perjanjian Kerja Bersama secara komprehensif baik oleh Serikat Pekerja 

maupun Direksi. 

3. Peningkatan Sumber Daya Pekerja melalui peningkatan disiplin kerja 

dengan  penerapan sanksi dengan tegas dan bijaksana, peningkatan 

ketrampilan ataupun pendidikan lanjutan mengingat tingkat pendidikan 

yang rendah, lebih selektif lagi dalam memilih karyawan terutama 

karyawan pada tingkat pelaksana. 
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