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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BURUH UNTUK IKUT 

SERTA DALAM ORGANISASI  SERIKAT BURUH DI 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

 

SISILIA NANIK RIANI 

 

Serikat buruh adalah suatu wadah untuk memperjuangkan hak dan kewajiban 

buruh yang selama ini dikesampingkan oleh perusahaan. Pekerja/buruh 

merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai individu 

atau kelompok masyarakat untuk berserikat dan mendirikan organisasi sebagai 

salah satu bentuk perlindungan dan penegakkan hak normatif. Kebebasan 

berserikat tercantum dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Perlindungan buruh 

berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh tercantum dalam 

UU No 13 Tahun 2003. Menurut UU No 21 Tahun 2000 serikat buruh didirikan 

secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan juga bertanggungjawab oleh 

pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan 

keluarganya. Tujuan dibentuknya serikat buruh adalah menyeimbangkan posisi 

buruh dengan pengusahanya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta 

dalam organisasi serikat buruh? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat serikat 

buruh menjalankan kebebasannya berorganisasi? 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. 

Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum 

terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh 

tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, maka buruh yang ingin ikut serta dalam organisasi serikat 

buruh untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi. Faktor penghambat serikat 

buruh dalam menjalankan kebebasannya yaitu adanya peraturan sepihak yang 

dilakukan oleh manageman perusahaan, managemen membuat aturan yang 

melarang banyak hal mengenai kebebasan para buruh yang ikut serta dalam 

organisasi serikat buruh. Saran dalam penelitian ini ialah setiap perusahaan harus 

menjalankan kewajibannya untuk melindungi setiap buruh yang bekerja di 

perusahaannya, karena setiap buruh memiliki kebebasannya untuk ikut serta 

dalam organisasi serikat buruh dan menjalankan kebebasannya untuk 

berorganisasi demi mencapai kesejahteraan, kehidupan yang layak, dan 

terpenuhinya hak-hak normatif buruh. 

 

Kata kunci :Perlindungan, Serikat Buruh, Kebebasan Berserikat 

 

 



ABSTRACT 

 

PROTECTION AGAINST WORKERS' RIGHT TO JOIN LABOR UNION 

IN BANDAR LAMPUNG 

 

By : 

 

SISILIA NANIK RIANI 

 

Labor Union is an organization to fight against the rights and duties of workers 

ignored by the employer. Workers/labors are Indonesian citizens who have the 

rights, whether as an individual or community to unite and establish an 

organization as a form of protection and normative rights enforcement. The 

freedom to associate has been regulated under article 28 E verse (3) UUD 1945. 

The labor protection of rights to establish and become the members of labor union 

has been regulated in Act No 13/2003. According to Act No 21/2000, the labor 

union is established with free, open, independent, and accoutable by the labors to 

fight against the interest of labors and their families. The goal of labor union is to 

balance the position of workers and the employers. The problems in this research 

are formulated as follows: what is the legal protection of labors' freedom to join 

labor union? (2) what are the inhibiting factors of labor union in expressing their 

freedom of organization.  

 

The research method used juridical approach with empirical data.The data sources 

consist of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively.  

 

The result and discussion showed that the legal protection against workers' rights 

to take part in labor organization has been regulated in Act No. 21/2000 regarding 

labor organization; thus the members of the organization should receive their 

rights. One of the inhibiting factors of the activity of labor organization was one 

sided regulations from the employers, the management issued a lot of points of 

regulations that prohibit the workers' right to take part in labor organization. The 

researcher suggests that every employer should perform the duty to protect every 

worker in the company, because workers have a right to take part in a labor 

organization and to express their freedom to organize in order to obtain welfare, 

prosperity, and their normative rights.  

 

Keywords: Protection, Labor Union, Freedom to Associate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kebebasan buruh berserikat seringkali terancam oleh pihak pengusaha, 

pengusaha menganggap bahwa keberadaan serikat buruh hanya sebagai 

penganggu jalannya usaha. Bentuk ancaman yang seringkali terjadi adalah 

gaji yang akan diturunkan, pelayanan kesehatan dan perlindungan kerja 

yang tidak baik, serta pemutusan hubungan kerja (phk) secara sepihak. 

 

Kebebasan berserikat tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Amandemen ke 4 

Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pekerja/buruh 

merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai 

individu atau kelompok masyarakat, untuk berserikat dan mendirikan 

organisasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penegakkan hak 

normatif mereka selama hak untuk berserikat tersebut digunakan sejalan dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Tujuan dibentuknya serikat buruh/serikat pekerja adalah menyeimbangkan 

posisi buruh dengan pengusahannya. Melalui keterwakilan buruh di dalam 

serikat buruh/serikat pekerja, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai 
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kepada pengusahaanya. Selain itu, melalui wadah serikat buruh/serikat 

pekerja ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses 

produksi. Hal ini merupakan satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Serikat 

buruh/serikat pekerja yang merupakan sarana untuk memperjuangkan 

kepentingan pekerja haruslah memiliki rasa tanggung jawab atas 

kelangsungan perusahaan dan begitu pula sebaliknya, pengusaha harus 

memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan.  

 

Buruh menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlianya serta ikut 

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 

keluargannya Pasal 102 (ayat 2). Pemerintahberfungsi untuk menetapkan 

kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan 

melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan pasal 102 (ayat 1). 

 

Perlindungan buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh tercantum dalam Pasal 104 (ayat 1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, dengan adanya perlindungan tersebut serikat buruh 

seharusnya terlepas dari ketakutan dalam menjalankan aktifitasnya. Pada 

kenyatannya serikat buruh/serikat pekerja masih sering mendapatkan 

pembatasan-pembatasan dan penghalang-halangan dari pihak pengusaha 
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atau orang lain (atas permintaan pengusaha) serta mendapatkan ancaman-

ancaman akan dikenakan PHK. 

 

Pada dasarnya perlindungan hukum oleh negara merupakan suatu kewajiban 

yang dilaksanakan Pemerintah berdasarkan amanat UUD 1945, terutama 

perlindungan bagi kaum lemah (buruh/pekerja) namun, yang sering terjadi 

pihak pengusaha atau orang suruhannya sering melakukan intimidasi kepada 

anggota serikat buruh/serikat pekerja agar keluar dari organisasi serikat 

buruh/serikat pekerja. 

 

Para buruh yang tidak ikut serta dalam organisasi serikat buruh biasanya 

kesulitan dan tidak tahu harus menyampaikan aspirasinya kemana, dan 

buruh juga tidak bisa mengutarakan masalah ketika mereka terkendala gaji, 

pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Sedangkan  jika para buruh yang ikut 

serta dalam organisasi serikat buruh akan lebih mudah dalam 

menyampaikan aspirasinya baik mengenai ketidakpuasan atau hal lainnya 

guna membangun perusahan, para buruh juga mendapatkan bantuan hukum 

saat menghadapi masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hak-

hak sebagai karyawan. Para buruh dapat mengembangkan skill nya dengan 

adanya program-program pengembangan skill yang dibuat oleh serikat 

buruh. Dengan  ikut serta dalam organisasi serikat buruh  akan lebih 

terkoordinir dibandingkan jika tidak ikut serta dalam organisasi serikat 

buruh. 

 

Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat 

merupakan hak dasar yang dimiliki  oleh warga negara dari suatu negara 
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hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki 

manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena 

pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.
1
 Hak asasi 

manusia dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari ketertiban dan 

keadilan, pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya adalah 

melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau 

kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.
2
 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Serikat buruh/serikat 

pekerja didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan juga 

bertanggungjawab oleh buruh/pekerja untuk memperjuangkan  kepentingan 

buruh/pekerja dan keluarganya
3
. Melalui serikat buruh/serikat pekerja 

diharapkan akan terwujudnya hak berserikat buruh dengan maksimal 

danburuh dapat memperjuangkan kepentinggannya.  

 

Setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam 

keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam wilayah negara Repulik Indonesia. Hak  berserikat 

bagi buruh/pekerja, sebagaimana diatur dalam Konvensi International 

Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang 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 

                                                           
1
 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern, (Jakarta: Gramedia, 

2011) Hlm. 73. 
2
 A. Masyur Effendi, Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan 

Internasional,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) Hlm. 27. 
3
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serika Buruh 
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dari peraturan perundang-undangan nasional. Namun, selama ini belum ada 

peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi 

buruh/pekerja sehingga serikat buruh/serikat pekerja belum dapat 

melaksanakan fungsinya secara maksimal. Maka  dapat dilihat pada 

kenyataan yang terjadi saat ini yaitu tidak adanya kebebasan-kebebasan 

buruh dan hak-hak buruh untuk ikut serta dalam organisai serikat 

buruh/serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan 

keluarganya. 

 

Banyak kasus buruh yang di PHK oleh perusahaan karena membentuk dan 

menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh, dengan berbagai alasan mulai 

dari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh 

para buruh, menganggap bahwa serikat pekerja merupakan ancaman bagi 

perusahaan karena serikat pekerja mengkritisi segala kebijakan di 

perusahaan yang melanggar hukum. Ketika ada persoalan buruh, buruh 

hanya bisa diam, takut dan tidak melakukan pembelaan. Seringkali buruh 

hanya menjadi kebutuhan sementara bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dan meninggalkannya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran 

kekuasaan.  

 

Pada kenyataannya, masih terlihat banyaknya tenaga kerja di Indonesia 

yang tidak terpenuhi akan perlindungan hukumnya sedangkan kewajiban 

harus terus dijalankan, dan tidak adanya kebebasan-kebebasan buruh dan 

hak-hak buruh untuk ikut serta dalam organisai serikat buruh/serikat pekerja 

untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan keluarganya dari apa yang 

telah diuraikan dalam pejelasan diatas, maka penulis ingin meneliti dan 
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mengambil judul untuk skripsi ini yaitu “PERLINDUNGAN TERHADAP 

KEBEBASAN BURUH UNTUK  IKUTSERTA DALAM 

ORGANISASI SERIKAT BURUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG”  

 

1.2 Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

penulis antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut 

serta dalam organisasi serikat buruh? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat serikat buruh dalam menjalankan 

kebebasannya berorganisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan 

buruh yang ikut serta dalam organisasi serikat buruh 

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat serikat buruh 

dalam menjalankan kebebasannya saat berorganisasi 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah 

informasi, menambah wacana berpikir dan kesadaran bersama dalam 
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bidang keilmuan, khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai 

perlindungan terhadap kebebasan buruh yang ikut serta dalam organisasi 

serikat buruh khususnya di kota bandar lampung. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

perlindungan kebebasan buruh yang ikut serta dalam organisasi 

serikat buruh khususnya di kota Bandar Lampung. 

b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan buruh yang 

masuk dalam organisasi serikat buruh. 

c. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah 

sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang 

perlindungan terhadap kebebasan buruh yang ikut serta dalam 

organisasi serikat buruh di kota Bandar Lampung. 

d. Secara praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada para 

tenaga kerja khususnya bagi para buruh yang ikut serta dalam 

organisasi serikat buruh  yang hak hak perlindungan hukum nya 

belum terpenuhi, dan bagi para pengusaha supaya dapat bertindak 

sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku 

dalammempekerjakan tenaga kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Hubungan Industrial 

 

Hubungan industrial dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

Pasal 1 nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial 

adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Menurut Ghani (2003:70) Hubungan Industrial adalah interaksi yang 

melibatkan pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha dan pemerintah 

sebagai satu kesatuan sistem dalam menyelenggarakan, melaksakan, dan 

mengawasi jalannya hubungan ketenagakerjaan, dimana pekerja bertindak 

sebagai produsen jasa tenaga kerja, pengusaha sebagai konsumen,sekaligus 

pemberi kerja, dan pemerintah bertugas menciptakan koridor dan iklim yang 

kondusif agar segala sesuatunya berjalan dengan ketentuan/perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Sementara menurut Nawawi hubungan industrial adalah hubungan yang 

dilakukan antara pengusaha, para pekerja, dan pemerintah didalam suatu 
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organisasi, yang berlandaskan etika untuk menciptakan dan memelihara 

keamanan dan ketentraman kerja di perusahaan, sehingga pengusaha  dan 

para pekerja dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing 

secara baik.
4
 

 

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau 

berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu 

perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa 

agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus 

meningkatkan produktivitasnya untuk meningatkan kesejahteraan semua 

pihak yang terkait  atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. 

Dalam pengertian sempit, hubungan industrial  diartikan sebagai hubungan 

antara pemerintah, pengusaha dan buruh.  

 

Hubungan industrial terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi 

barang dan/jasa yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh. 

Dari ketiga unsur tersebut tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan 

hubungan industrial, baik dalam perspektif sistem maupu perspektif 

kepentingan. Dalam perspektif sistem, masing-masing pihak memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu, satu sama lain harus sinergis 

dengan baik karena jika tidak akan mengganggu sistem yang lain dalam 

harmonisasi pelaksanaan hubungan industrial. Peran pemerintah sudah 

dilaksanakan secara baik, peran pegusaha dan pekejra/buruh juga harus 

mendukung dengan baik pula jika salah satu pihak tidak berperan dengan 

                                                           
4
 Yunus Shamad, Hubungan Industrial di Indonesia, (Jakarta: PT Bina Sumberdaya Manusia, 

2010), Hlm. 407. 
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baik, akan sangat berpengaruh dalam sistem  pelaksanaan hubungan 

industrial. Dalam prespektif kepentingan, tentu masing-masing pihak 

memiliki kepentinganyang berbeda, tetapi juga tidak menutup kemungkinan 

adanya persamaan kepentingan. Persamaan kepentingan inilah yang harus  

selalu dibangun dan dipelihara  bersama. Kepentingan pemerintah dalam 

harmonisasi pelaksanaan hubungan industrial, tentu tidak sebatas 

peningkatan devisa dan tumbuhnya investasi, tetapi juga terciptanya 

lapangan pekerjaan dan stabilitas nasional. Kepentingan pengusaha adalah 

terjaminnya iklim usaha yang kondusif sehingga terciptanya ketenangan 

usaha dan peningkatan keuntungan perusahaan. Sedangkan kepentingan 

pekerja/buruh adalah kelangsungan bekerja dan peningkatan kesejahteraan. 

 

Peranan para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial itu sendiri yaitu: 

a. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan 

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

b. Buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja berperan menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, 

mengembangkan keterampilan dan keahlianya, serta ikut memajukan 

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 

keluarganya. 
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c. Pengusaha berperan menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, 

memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan buruh 

secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
5
 

 

Tujuan hubungan industrial itu sendiri adalah meningkatkan produktifitas 

dan kesejahteraan buruh dan pengusaha, di mana keduanya saling berkaitan. 

Peningkatan produktifitas tidak bisa dicapai bila kesejahteraan buruh tidak 

diperhatikan. Sebaliknya, kesejahteraan buruh tidak bisa dipenuhi bila tidak 

terjadi peningkatan produktifitas perusahaan dan kerja. 

 

2.1.1 Landasan Hubungan Industrial 

 

Hubungan industrial yang dianut oleh suatu perusahaan harus berlandaskan: 

a. Landasan Idiil  

Landasan idiil adalah Pancasila, yang bulat dan utuh, dengan nilai-nilai 

keseimbangan. Pancasila sebagai landasan idiil terdiri dari lima sila 

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

b. Landasan Konstitusional 

Landasan konstitusioanl adalah UUD 1945 sebagai Hukum Dasar yang 

dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, merupakan sumber hukum utama 

yang mendasari setiap dan semua kegiatan bisnis di Indonesia. 

c. Landasan Struktural 

Landasan struktural adalah TAP MPR-RI No. II/Tahun 1978 tentang 

Ekaprasetia Panca Karsa (Pedoman Penghayatan Pancasila atau P4). 

Dengan kata lain landasan struktural dalam pengembangan usaha bisnis, 

                                                           
5
 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2009), Hlm 91-92 
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harus bertolsah dari 36 butir penjabaran kelima sila Pancasila, yang 

dijiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

d. Landasan Operasional 

Landasan operasional adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk masyarakat yang 

makmur dan adil. 

e. Landasan Teknis 

Landasan teknis adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berbagai kebijaksanaan 

 

2.1.2 Ciri-Ciri Hubungan Industrial 

 

Hubungan indutrial di Indonesia memiliki perbedaan dengan hubungan 

industrial negara lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ciri-cirinya. 

Adapun ciri-ciri hubungan industrial di Indonesia tersebut adalah: 

a. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah 

saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, 

sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, 

melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan 

martabatnya. 

c. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan 

yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk 

kemajuan perusahaan. 
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d. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 

diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang 

dilakukan secara kekeluargaan. 

e. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua pihak, 

atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. 

 

2.1.3 Sarana Pendukung Hubungan Industrial 

 

Dalam melaksanakan prinsip hubungan industrial perlu adanya sikap mental 

dan sikap sosial yang sama antara pemerintah, pengusaha dan buruh, 

sehingga tidak ada tempat bagi sikap yang saling berhadapan atau sikap 

penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hubungan industrial dalam 

kehidupan hubungan kerja sehari-hari mutlak perlu suasana yang kondusif 

dalam lingkungan kerja. Maka agar terciptanya suasana tersebut dapat 

terwujud apabila didukung sarana-sarana, antara lain: 

a. Serikat pekerja/serikat buruh 

Yaitu organiasi 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 memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak, dan kepentingan pekerja/buruh, serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh,dan keluarganya (Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekeja/Serikat Buruh). 

b. Organisasi Pengusaha 

Yaitu organisasi yang dibentuk pengusaha Indonesia yang bersifat 

demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang secara khusus 

menangani bidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam 
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pelaksanaan hubungan industrial untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia sebagai salah satu sarana utama terwujudnya 

kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam dunia usaha. 

c. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) 

Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri 

atas pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur 

pekerja/buruh (Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 

Kep-255/Men/2003 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan 

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit) 

d. Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) 

Yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah 

ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi 

pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah (Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan 

Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit). 

e. Peraturan Perusahaan 

Yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat 

syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (Keputusan Menteri 

Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-48/Men/IV/2004 Tentang Tata 

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan 

dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama). 
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f. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Yaitu 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. 

Perjanjian kerja bersama sebagai sarana pendukung yang sangat penting 

dalam mewujudkan hubungan industrial, melestarikan dan 

mengembangkan keserasian hubungan kerja karena PKB merupakan 

wahana partisipasi antara pekerja/buruh dan pengusaha (Keputusan 

Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-48/Men/IV/2004 Tentang 

Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta 

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama). 

g. Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 

Yaitu yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan unsur 

pekerja/buruh dan pengusaha. 

h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Yaitu pengadilan hubungan industrial yang sudah dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pengadilan hubungan industrial 

merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan 

umum. 
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2.2 Kebebasan Berserikat 

 

Pengakuan kebebasan berserikat tercantum dalam pasal 28E ayat (3) 

Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pekerja/buruh 

merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai 

individu atau kelompok masyarakat, untuk berserikat dan mendirikan 

organisasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penegakkan hak 

normatif mereka selama hak untuk berserikat tersebut digunakan sejalan dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat atau the ryle of law)
6
, salah satu 

ciri yang harus dipenuhi negara, adalah perlindungan, kebebasan dan jaminan 

hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya. Terjaminnya hak-hak asasi 

manusia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. 

 

Kebebasan berserikat adalah kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat 

serta berekspresi, kebebasan untuk mendirikan dan bergabung dalam 

organisasi atau kelompok, serta kebebasan untuk menjalankan fungsi 

administrasi organisasi atau kelompok, membuat aturan organisasi atau 

kelompok dan menjalankan kegiatannya, dimana kebebasan-kebebasan 

                                                           
6
 Negara hukum (rechtstaat atau the ryle of law) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para 

pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan 

di dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan 

di dalam UUD 1945 setelah perubahan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonsia 

adalah negara Negara hukum”. Dalam Jimly Asshiddiqie, Impikasi Perubahan UUD 1945 

Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

2005) Hlm. 21. 
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tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

Kebebasan berserikat adalah perubahan yang paling signifikan dalam sejarah 

pergerakkan serikat pekerja di Indonesia melalui ratifikasi Konvensi  

International Labour Organization (ILO) No. 87/1948 Tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Tujuan dari konvensi 

ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pekerja/buruh dan pengusaha 

akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasinya, demi 

kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, 

tanpa sedikitpun ada keterlibatan negara, Pasal 2 “para pekerja dan pengusaha, 

tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan menurut aturan 

organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas 

pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain”. 

 

Kebebasan berserikat merupakan hak untuk berkumpul, untuk membentuk 

atau bergabung dengan organisasi baik formal maupun informal. Secara 

umum telah diterima sebagai dasar terwujudnya masyarakat yang bebas dan 

adil, yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok untuk melakukan haknya 

demi mencapai tujuan dan kepentingannya bersama. Semua buruh berhak 

untuk membentuk atau bergabung dalam kelompok untuk mewakili 

kepentingannya. Buruh juga berhak memilih perwakilannya sendiri. Namun, 

pada kenyataannya masih ada perusahaan yang membatasi seseorang untuk 

membentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan cara menghalang-halangi 

dengan berbagai cara agar para buruh tidak membentuk atau bergabung pada 



18 
 

serikat pekerja/serikat buruh, serta dengan cara ancaman oleh pengusaha 

untuk di PHK jika paraburuh membentuk atau bergabung pada serikat 

pekerja/serikat buruh. 

 

2.2.1 Hak Buruh Berserikat 

 

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 diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut nyata bahwa tugas pengurus Serikat 

pekerja/serikat buruh sangat berat, tetapi mulia. Mereka diberikan jaminan, 

seperti yang diatur pada Pasal 25-29, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serkat Buruh. 

 

Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh: 

a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. 

b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 

c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. 

d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. 

e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 
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f. Dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat 

buruh internasional atau organisasi internasional lainnya. 

 

Konvensi ILO No. 87/1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan Hak untuk Berorganisasi Pasal 2 menyebutkan “Para pekerja 

dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, 

menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-

organisasi lain atas pilihan mereka sendiri” hak buruh berserikat: 

a. Bebas mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari 

institusi publik yang ada, tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih 

dari satu organisasi disatu perusahaan, atau institusi publik, atau 

berdasarkan pekerjaan, atau cabang-cabang dan kegiatan tertentu 

ataupun serikat pekerja/serikat buruh nasional untuk tiap sektor yang 

ada. 

b. Bebas bergabung dengan organisasi yang dinginkan tanpa mengajukan 

permohonan terlebih dahulu. 

c. Bebas mengembangkan hak-hak tersebut diatas tanpa pengecualian 

apapun, dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, 

kebangsaan dan keyakinan politik. 

 

Konvensi ILO No. 87 ini juga menjamin perlindungan bagi organisasi yang 

dibentuk oleh pekerja ataupun pengusaha, sehingga tanpa adanya campur 

tangan dari institusi publik,terdapat Pasal 3 (ayat 1) Organisasi pekerja dan 

pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan, 

secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas, 
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dan merumuskan program. (2) penguasa yang berwenang harus mencegah 

adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak ini atau menghambat 

praktek-praktek hukum yang berlaku. 

a. Bebas menjalankan fungsi mereka, termasuk untuk melakukan negosiasi 

dan perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja. 

b. Menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, 

mengatur dan melaksanakan berbagai program aktifitasnya. 

c. Mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan 

kepemilikan mereka. 

d. Bebas dari ancaman pemecatan secara sepihak dan skorsing tanpa proses 

hukum yang jelas atau mendapatkan kesempatan untuk atau 

mendapatkan kesempatan untuk mengadukan ke badan hukum yang 

independen dan tidak berpihak. 

e. Bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi 

sesuai dengan pilihan mereka. Bersamaan itu, kebebasan yang dimiliki 

federasi dan konfederasi ini juga dilindungi, sama halnya dengan 

jaminan yang diberikan kepada organisasi pekerja dan pengusaha. 

 

Setiap buruh yang bergabung dalam serikat buruh berhak untuk 

mengutarakan pendapatnya dengan kalimat yang tidak menyinggung, tidak 

menghina atau merendahkan buruh lainnya serta harus menghormati 

kebebasan berpendapat buruh lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

28 UUD 1945, pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah 

dengan cara lisan dan tulisan. Berpendapat secara tulisan dapat 

diekspresikan dengan memulai pers seperti surat kabar, majalah juga jurnal-
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jurnal ilmiah baik yang berhubungan dengan buruh maupun untuk 

masyarakat umum.  

 

Hak buruh berserikat dan mendirikan organisasi atau kelompok berkaitan 

erat dengan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Agar suatu 

perkumpulan lebih tertata dan terorganisir, sebaiknya dibentuk suatu wadah 

yakni organisasi, kelompok 31 atau serikat. Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan mendirikan dan bergabung dalam 

organisasi atau kebebasan berserikat merupakan hak setiap orang. 

Penafsiran “setiap orang” berarti kebebasan tersebut ditunjukkan tidak 

hanya kepada warga negara Indonesia saja namun kepada warga negara 

asing juga. 

 

Hak buruh untuk berkumpul dan menyelenggarakan rapat merupakan hak 

mendasar yang merupakan aspek penting dari tujuan dibentuknya serikat 

buruh sebab tanpa adanya kebebasan untuk berkumpul dan 

menyelenggarakan rapat, pembentukan serikat buruh tidak berarti apa-apa. 

Namun meskipun kebebasan berkumpul adalah hak mendasar bagi serikat 

buruh, serikat buruh yang bersangkutan harus tetap memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara berkumpul dan 

menyelenggarakan rapat. Apabila bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, maka secara otomatis baik pekerja maupun serikat 

buruh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.  
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2.2.2 Prinsip Kebebasan Berserikat 

 

Prinsip kebebasan berserikat yang dianut oleh serikat buruh, maka terdapat 

kebebasan yang termasuk dalam prinsip tersebut dimana kebebasan-

kebebasan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun dibatasi 

oleh undang-undang sehingga tidak saling berbenturan antara kebebasan 

yang dimiliki setiap individu, sebagai wujud pengakuan hak asasi manusia 

serta untuk menghormati kepentingan umum dan negara. Dalam prinsip 

kebebasan berserikat, kebebasan yang termasuk di dalamnya antara lain 

kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat serta berekspresi, kebebasan 

untuk mendirikan dan bergabung dalam organisasi atau kelompok, serta 

kebebasan untuk menjalankan fungsi administrasi organisasi atau kelompok, 

membuat aturan organisasi atau kelompok dan menjalankan kegiatannya. 

 

Prinsip kebebasan berserikat berfungsi sebagai hak dasar bagi pekerja/buruh 

untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja/serikat buruh termasuk 

dalam lapangan hukum perburuhan
7
. Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai prinsip kebebasan berserikat menjadi hukum dasar bagi 

para pekerja untuk membentuk suatu organisasi pekerja atau biasa disebut 

Serikat Buruh. 

 

Prinsip kebebasan berserikat ini dilindungi dan diakui oleh peraturan 

perundang-undangan antara lain adanya pengaturan mengenai pemberian 

kelonggaran pada pekerja yang menjadi pengurus serikat buruh untuk 

melakukan kegiatan serikat buruh untuk melakukan kegiatan serikat 

                                                           
7
 Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat bagi Pekerja, (edisi 1, 

Penerbit  Mandar maju, 2004), Hlm 4. 
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buruhdalam waktu kerja seperti yang tercantum dalam pasal pasal 29 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, berhak 

mengikuti semua kegiatan seperti musyawarah nasional, rapat kerja dan 

yang berhubungan dengan kegiatan serikat buruh dan disediakan berbagai 

fasilitas untuk menunjang kelancaran kegiatan pekerja.
8
 

 

Sebagai suatu prinsip dasar, prinsip kebebasan berserikat tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa adanya pengakuan dari peraturan perundang-undangan. 

Namun prinsip kebebasan berserikat tersebut adalah termasuk salah satu 

landasan dalam penegakan hak normatif pekerja. 

 

2.3 Serikat Buruh 

2.3.1 Pengertian Serikat Buruh 

 

Serikat buruh terdiri dari dua kata yaitu Serikat dan Buruh. Serikat dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu perkumpulan, perhimpunan 

dan gabungan. Buruh dalam KBBI yaitu kegiatan melakukan sesuatu yang 

dilakukan (diperbuat). Dengan demikian, pekerja dapat diartikan sebagai 

orang yang melakukan suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Pengertian Serikat Buruh Yaitu Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat 

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna 

memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Pasal 1 angka 

                                                           
8
 Ibid, 7 
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17 UU No. 13 Tahun 2003, jo Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh).
9
 

 

Serikat pekerja atau buruh dibentuk berdasarkan kedudukan buruh yang 

lemah sehingga membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. 

Keberadaan serikat buruh ialah sebagai penyambung aspirasi pekerja yang 

mengalami masalah ataupun ketidakadilan dalam bekerja di perusahaan 

ataupun diluar perusahaan. Kebebasan berserikat dan berkumpul termuat 

dalam konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak 

berorganisasi, 1948 (No.87) telah diratifikasi dan dituangkan dalam UU 

No. 18 Tahun 1956. Konvensi No. 87 dimaksudkan secara keseluruhan 

untuk melindungi kebebasan berserikat terhadap kemungkinan campur 

tangan pemerintah. Konvensi No. 98 ditunjukan untuk mendorong 

pengembangan penuh mekanisme perunding kolekif sukarela.
10

 

 

2.3.2 Pembentukan Serikat Buruh 

 

Setiap buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh (Pasal 

5 UU No. 21 Tahun 2000). Oleh karena itu, serikat buruh dibentuk 

minimal sepuluh orang pekerja atas kehendak yang bebas, tanpa tekanan 

atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak manapun. Setiap 

serikat pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, 

atau bentuk lain sesuai kehendak pekerja. Demikian pula dengan 

pembentukan federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja. 

                                                           
9
 Zaeni Asyhadie, Hukum kerja, Hukum Keteneagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 2008, Raja 

Grafindo Persada,  Jakarta, hlm 22. 
10

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79 
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Federasi serikat pekerja dapat dibentuk sekurang-kurangnya lima serikat 

pekerja. Sementara itu, konfederasi serikat pekerja dapat dibentuk oleh 

sekurangnya tiga federasi serikat pekerja. Setiap serikat pekerja, federasi 

serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja harus memiliki anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga tersebut sekurang-kurangnya harus memuat Pasal 11 ayat (2) UU 

No. 21 Tahun 2000 : 

a. Nama dan lambang 

b. Dasar negara, asas, dan tujuan 

c. Tanggal pendirian 

d. Tempat kedudukan 

e. Keanggotaan dan kepengurusan 

f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan, dan 

g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. 

 

Serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja 

yang telah dibentuk diwajibkan untuk memberitahukan pembentukan 

untuk dicatat kepada pemerintah yang bertangungjawab dibidang 

ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara 

tertulis dan harus dilampiri dengan : 

a. Daftar nama anggota  pembentuk 

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

c. Susunan dan nama pengurus.
11

 

 

                                                           
11

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 2008, Raja 

Grafindo, Jakarta, hlm. 27 
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Dengan diterimanya pemberitahuan, dinas tenaga kerja wajib mencatat dan 

memberi nomor pencatatan terhadap serikat pekerja, federasi serikat 

pekerja, konfederasi serikat pekerja. Pencatatan dan pemberian nomor 

pencatatan dapat ditangguhkan, bahkan dapat ditolak apabila serikat 

pekerja, federasi serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja tersebut : 

a. Bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 

b. Dibentuk oleh kurang dari sepuluh orang pekerja untuk serikat pekerja 

atau kurang dari lima serikat pekerja untuk federasi, dan kurang dari 

tiga federasi serikat pekerja untuk konfederasi serikat pekerja. 

c. Nama dan lambang serikat pekerja, federasi serikat pekerja, 

konfederasi serikat pekerja yang diberitahukan sama dengan nama dan 

lambang serikat pekerja, federasi serikat pekeja, konfederasi serikat 

pekerja yang telah tercatat. 

 

Pencatatan dan pemberitahuan nomor pecatatan  harus sudah dilakukan 

selambat-lambatnya dua puluh hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya pemberitahuan. Sementara itu, penangguhan pencatatan dan 

pemberian nomor pencatatan harus diberitahukan secara tertulis kepada 

serikat pekerja, federasi serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja 

yang bersangkutan beserta alasan-alasanya harus dilakukan paling lambat 

empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan.  

 

Serikat pekerja, federasi serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja 

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan mempunyai hak antara lain 

(Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000). 
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a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha 

b. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial 

c. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan 

d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengn 

usaha peningkatan kesejahteraan pekerjaan, dan 

e. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Serikat pekerja, federasi serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja 

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan mempunyai kewajiban 

antara lain : 

a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak dan 

memperjuangkan kepentingannya 

b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya 

c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasinya sesuai dengan 

anggaran dasar dan angggaran rumah tangga. 

 

2.3.3 Dasar Hukum Pembentukan Serikat Buruh 

 

Ada beberapa dasar hukum, yang menjadikan seseorang dapat aktif 

berserikat tanpa perasaan takut atau dibatasi oleh pihak manajemen atau 

pihak-pihak lain antara lain: 

 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 

Pasal 28 UUD 1945 ini memberikan hak kepada seluruh warga 

negaranya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapatnya. Meskipun sifatnya agak umum namun pasal inilah yang 
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dipakai dasar oleh para buruh kita untuk mendirikan barisan Buruh 

Indonesia pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. 

b. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 29, yang pada intinya 

menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk mendirikan Serikat 

Pekerja dan masuk kedalamnya untuk melindungi dan 

memperjuangkan kepentingannya, Jadi Pasal 29 UUD Tahun 1950 

telah khusus sifatnya dari Pasal 28 UUD 1945 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1856 tentang persetujuan Konvensi 

ILO Nomor 98 Tahun 1949. Pada pokoknya sebagai berikut
12

 : 

1) Menjamin kebebasan buruh untuk masuk Serikat Buruh 

2) Melindungi Buruh terhadap campur tangan majikan dalam hal ini 

3) Melindungi serikat buruh terhadap campur tangan majikan dalam 

mendirikan, cara bekerja serta cara mengurus organisasinya 

4) Menjamin penghargaan hak berorganisasi 

5) Menjamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan 

sukarela untuk mengatur syarat-syarat dan keadaan kerja dengan 

perjanjian perburuhan. 

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Tenaga Kerja Pasal 11 yang berbunyi: 

1) Setiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadikan anggota 

Perserikatan Tenaga Kerja 

2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara 

demokratis 

                                                           
12

Sofyan Effendi, Hukum Perburuhan di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan 

Peraturan-Peraturan,Cet I, Jilid 3, Ghalia-Indonesia, 1985, hlm 1089 
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e. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi 

Nomor 8/Edrn/1975 tentang Pembentukan/FBSI pada perusahaan-

perusahaan 

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi 

01/Men/1975 tentang Pendaftaran Organisasi Buruh. 

 

Keberadaan tenaga kerja dan pengusaha diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam UU 

No. 13 Tahun 2003 Pasal 104 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap 

pekerja/buruh, demikian juga sebaliknya dalam Pasal 105 ayat 1 

dinyatakan bahwa pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota 

organisasi pengusaha. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai serikat pekerja/serikat buruh ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 

Tahun 2000 tegas dinyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah 

organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di 

perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 

mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

 

Melihat beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 

dan UU No. 21 Tahun 2000, maka sudah seharusnya pekerja/buruh 

membentuk suatu wadah yang terorganisasi dengan baik guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
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pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

 

2.3.4 Tipe Tipe Serikat Buruh 

 

a. Craft Unions 

Yaitu serikat buruh yang anggotanya terdiri dari para pekerja atau 

pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal 

tukang-tukang kayu, tukang batu, dsb. 

b. Industrial Unions 

Yaitu serikat buruh yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang 

sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan 

(unskilled) maupun yang berketerampilan (skilled) yang ada dalam 

suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat 

pekerjaan mereka. 

c. Mixed Unions 

Yaitu serikat buruh yang mencakup para pekerja terampil, tidak 

terampil dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu tidak 

memandang dari industri manapun. Bentuk serikat pekerja ini 

mengkombinasikan antara craft dan industrial unions. 

 

2.3.5 Fungsi Dan Tujuan Serikat Buruh 

 

Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, harus 

ada kerja sama antara pengusaha dan serikat buruh. Serikat buruh tidak 

dapat hanya menuntut pemenuhan hak dan kesejahteraan para anggotanya 

namun tidak diikuti dengan pelaksanaan kewajiban sebagai pekerja secara 



31 
 

seimbang. Dalam setiap hubungan industrial selalu terdapat dua 

kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan pekerja dan pengusaha. Peran 

serikat buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis 

adalah dengan cara mencari jalan terbaik bagi pemenuhan, dua 

kepentingan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

 

Serikat buruh berfungsi sebagai tempat bagi pekerja anggota serikat buruh 

untuk berpendapat, memberikan saran dan mengutarakan keinginannya. 

Selama keinginan danpendapat itu kiranya masuk akal dan dapat dipenuhi, 

serikat buruh wajib menampungnya untuk dijadikan bahan dalam 

perundingan pembentuk perjanjian kerja bersama. Hanya aspirasi-aspirasi 

yang mewakili kepentingan bersama yang akan diperjuangkan bukan yang 

mewakili pekerja secara individu.
13

 

Fungsi serikat buruh yakni: 

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian kerja bersama dan penyelesaian hubungan industrial. 

b. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang 

ketenagakerjaan sesuai tingkatannya. 

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan 

berkeadilan. 

d. Sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggotanya. 

e. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan 

kerja. 

                                                           
13

 Abdul R Budiono, Hukum Perburuhan, (edisi 2, Penerbit Indeks, 2009), Hlm, 13-14. 
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f. Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham 

dalam perusahaan. 

 

Pembentukan tujuan serikat buruh sebenarnya masih banyak dipengaruhi 

oleh pemerintah yakni melalui undang-undang. Tujuan didirikannya 

serikat buruh diatur secara garis besar namun mencakup segalanya dalam 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yakni serikat 

buruh bertujuan untuk: 

a. Memberikan perlindungan. 

b. Melakukan pembelaan hak dan kepentingan. 

c. Meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 

 

Secara luas tujuan dari keberadaan serikat pekerja/serikat buruh adalah: 

a. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi 

terwujdnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materi 

dan spiritual, khusunya masyarakat pekerja berdasarkan pancasila. 

b. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. 

c. Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan. 

d. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial 

barang dan jasa serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan 

menumbuhkembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja. 

e. Terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan 

produktivitas. 
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f. Terciptanya kehidupan dan pengidupan pekerja Indonesia yang selaras, 

serasi dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum 

dan tertib demokrasi. 

g. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan 

nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi serta penghidupan yang layak 

sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

 

Satu-satunya pihak yang dapat mewakili pekerja dalam perundingan dan 

pembentukan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha adalah serikat 

buruh. Sehingga di sinilah peran penting serikat buruh muncul, meskipun 

di dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat buruh, masing-

masing serikat buruh tersebut juga berhak menyalurkan aspirasi 

anggotanya dalam perundingan perjanjian kerja bersama dengan 

pengusaha. Ketika perundingan, peran aktif masing-masing perwakilan 

serikat buruh sangat diperlukan demi memperjuangkan fungsi dan tujuan 

masing-masing. 

 

2.3.6 Bentuk Serikat Buruh 

 

Bentuk organisasi serikat buruh mengorganisir para buruh di dalam suatu 

pabrik atau suatu perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini 

memerlukan proses pengorganisasian buruh karena mereka dapat 

merumuskan suatu tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka 

menghadapi perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung 

tidak terlalu besar dan biasanya juga lemah menghadapi kekuatan para 

majikan,  kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan 
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manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka juga 

termasuk buruh dalam satu perusahaan atau pabrik tersebut. 

 

Pada prinsipnya serikat buruh memiliki beberapa bentuk organisasi yaitu: 

a. Serikat Buruh Kejuruan 

Serikat buruh ini merupakan jenis organisasi serikat buruh yang paling 

tua, serikat jenis ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki 

jenis dan keterampilan yang sama. Cara kerja organisasi ini ada dua 

yaitu: 

1) Mengawasi bagaimana penambahan jumlah tenaga kerja dalam 

bidang ini dengan sistem magang. 

2) Mengawasi tingkat upah yang dibayarkan terhadap buruh mereka. 

Dengan cara ini, mereka dapat menekan majikan untuk membayar 

upah buruh sesuai dengan tingkat yang ditentukan. 

 

b. Federasi Umum 

Bentuk organisasi ini merupakan alternatif yang terbaik dalam proses 

pengorganisasian serikat buruh di negara-negara kecil dimana tidak 

ada satu serikat buruh yang cukup maju. Organisasi serikat ini 

biasanya sangat kuat dan besar karena menyatukan para buruh di 

dalam satu payung organisasi untuk menghadapi para majikan di 

berbagai tempat, di tingkat lokal, wilayah dan nasional. Kemampuan 

mobilitas buruh di berbagai perusahaan atau jenis industri 

menyebabkan cukup kuat dalam menghadapi majikan.  
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Meskipun bentuk organisasi buruhseperti ini bukan berarti tanpa 

kelemahan. Sering terjadi persaingan di antara anggota serikat buruh 

ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh. Selain itu, 

organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk 

suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotanya yang 

berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan. Tapi, hal tersebut dapat 

diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah 

yang berimbang. 

 

c. Serikat Buruh Industri Nasional atau Federasi 

Jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh didalam suatu cabang 

industri tertentu, tidak ada perbedaan antara buruh terampil dan buruh 

tidak terampil. Para buruh didalam satu cabang industri biasanya 

memiliki suatu masalah bersama, tidak seperti dalam organisasi serikat 

buruh berbentuk federasi atau keahlian, dalam serikat buruh yang 

berasaskan nasional seperti ini, perbedaan kepentingan disetiap bidang 

dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, serikat buruh industri dapat 

menyatukan tindakan-tindakan mereka dalam tingkat nasional, seperti 

bagaimana menghadapi suatu perundang-undangan nasional. 

 

d. Serikat Buruh Sekerja 

Bentuk organisasi ini mengorganisir para buruh didalam satu pabrik 

atau perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini memerlukan proses 

atau pengorganisasian buruh karena mereka dapat merumuskan suatu 

tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi 
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perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung tidak terlalu 

besar dan biasanya juga lemah dalam menghadapi kekuatan para 

majikan, kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan 

manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka 

juga termasuk buruh dalam satu perusahaan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Penelitian menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. 

Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum, konsepsihukum, pandangan dan doktrin-doktrin 

hukum, peraturan dan sistem hukum.
14

 

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi. 

 

 

                                                           
14

 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 

135 
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang didefinisikan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. 

Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan, peneliti akan 

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari data hasil peneliti, 

dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang 

terkait, yaitu : 

1) Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya.
15

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah data yang diambil dari sumber aslinya 

yang berupa peraturan perunang-undangan yang memiliki otoritas 

tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalampenelitian ini 

terdiri dari: 

                                                           
15

Soerjono Soekanto, Penelitian hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm30 
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a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh 

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

e) Pasal 1 angka 5 UU Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

g) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

h) Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 

Tahun 1948 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primeryang diperoleh dari literatur-

literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian 

ini diperoleh daristudi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang 

berhubungan  dengan Hukum Tenaga Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, 

dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari kamus 

hukum , indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan  bahan-

bahan hasil pencarian  melalui internet yang berkaitan dengan  masalah 

yang ingin diteliti. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data 

dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku 

tentang Hukum Tenaga Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, makalah, internet, maupun sumber lainnya yang 

mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yaitu 

ke Jalan Badak, No 3 Teuku Umar Bandar Lampung dengan 

mewawancarai pihak yang bersangkutan, tujuannya untuk memperoleh 

data primer yang lengkap, akurat dan valid dengan melakukan wawancara 

langsung yang terpimpin, terarah dan mendalam sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil  berupa data dan 

informasi yang lengkap terkait dengan Perlindungan Terhadap Kebebasan 

Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh. Wawancara 
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dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan 

daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada 

saat wawancara berlangsung. 

 

3.4 Pengelolaan Data 

 

Pengelolaan data dilakukan dengan tahan-tahap berikut : 

a. Idenfikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam 

Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung. 

b. Editing, yaitu meneliti  kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini,  editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

c. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang  diperoleh menurut  kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 

secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus. 
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3.5 Analsis Data 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterprestasikan  dan ditarik kesimpulan mengenai 

Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi 

Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung. 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam 

organisasi serikat buruh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 104, maka buruh yang ingin ikut 

serta dalam organisasi serkat buruh untuk mendapatkan hak-haknya agar 

terpenuhi tidak perlu takut dan merasa terancam lagi karena sudah ada 

perlindungan untuk mereka. Dalam Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 

yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 83 

Tahun 1998 menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan 

apapun memiliki kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dalam 

organisasi, baik organisasi pekerja maupun pengusaha, atas pilihan sendiri 

tanpa dipengaruhi pihak lain. 

b. Faktor yang menjadi penghambat serikat buruh dalam menjalankan 

kebebasannya berorganisasi yaitu adanya peraturan sepihak yang 

dilakukan oleh managemen perusahaan seringkali membuat terjadinya 
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penghambat jalannya kebebasan serikat buruh untuk berorganisasi. Tujuan 

dari keberadaan serikat buruh sebenarnya yaitu untuk mencapai 

kesejahteraan, terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan 

perlindungan, melakukan pembelaan hak dan kepentingan. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran dari penulis adalah 

sebagai berikut 

a. Disarankan kepada setiap perusahaan harusmenjalankan kewajibannya 

untuk melindungi setiap buruh yang bekerja di perusahaannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk memahami hak-hak para 

buruh yang seharusnya buruh dapatkan, dan memberikan kebebasan 

kepada buruh yang ingin ikut serta berorganisasi serikat buruh tanpa 

dihalang-halangi dan diacam. 

b. Disarankan kepada semua perusahaan agar memakai peraturan 

perusahaan, tidak hanya menggunakan peraturan managemen sendiri, 

karena setiap buruh memiliki kebebasannya untuk ikut serta dalam 

organisasi serikat buruh dan menjalankan kebebasannya untuk 

berorganisasi demi mencapai kesejahteraan, kehidupan yang layak, 

terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan perlindungan, 

melakukan pembelaan hak dan memperjuangkan kepentingannya. 
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