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ABSTRAK 

 

Lady Florensia, (2021): PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA 

ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

SECARA SEPIHAK OLEH PT. PP. LONDON 

SUMATERA INDONESIA TBK SDE MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 

TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT 

BURUH 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan fungsi yang belum 

berjalan secara efektif  dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu 

pelaksanaan fungsi belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan 

suatu kebijakan dan fungsi. Penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi 

suatu kebijakan adalah penafsiran tentang tujuan suatu fungsi kebijakan, sumber 

daya, konsistensi dan profesionalisme implementor.  

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pemutusan hubungan secara 

sepihak oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate, 

mengetahui upaya yang dilakukan serikat pekerja dalam menyelesaikan dan 

mengatasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan  

fungsi serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan mengetahui apa saja faktor penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas pemutusann hubungan secara sepihak oleh 

PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate, salah satunya pasal 

1 ayat 1 memberikan pengaturan serikat pekerja bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara.  

Hasil penelitian ini menunjukkan serikat pekerja belum menjalankan 

fungsinya secara efektif dan belum terlaksana dengan optimal menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkhusus 

pasal 1 ayat 1, hal ini dipicu oleh sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak 

yang diterima oleh karyawan PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka 

Damai Estate tersebut tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya pemberian 

sanksi yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, baik peraturan tentang 

serikat pekerja maupun peraturan tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya faktor 

penghambat dalam pelaksanaan fungsi serikat pekerja tersebut yaitu faktor sumber 

daya manusia yang jenjang pendidikan dan keterampilan pekerja tidak terlalu 

tinggi, kurangnya komunikasi yang baik, minimnya dana yang digunakan untuk 

menjalankan roda serikat pekerja terutama untuk operasional sehari-hari, 

hambatan dari perusahaan, serta hambatan dari pemerintah yang kurang berpihak 

kepada para pekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa pembangunan saat ini bangsa Indonesia sedang menuju 

proses demokratitasi dan transparansi dalam proses menuju masyarakat adil 

dan makmur yang merata, materiil dan spiritual serta guna peningkatan 

kesejahteraan dan harkat martabat manusia, yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam setiap pembangunan selalu disertai dengan perubahan-

perubahan termasuk perubahan dalam pengambilan keputusan oleh 

pemerintah, pengambilan keputusan tersebut ternyata telah mengubah sikap 

dan perilaku masyarakat termasuk pekerja atau buruh dalam menyampaikan 

aspirasinya. Setelah seakian lama suaranya disumbat dan hak-haknya 

dirampas, pekerja/buruh semakin kuat menyuarakan tuntutannya secara bebas, 

baik melalui serikat pekerja/serikat buruh semakin kuat menyuarakan 

tuntutannya secara bebas, baik melalui serikat pekerja/serikat buruh, gerakan 

dan advokasi pekerja/buruh, antara lain dengan melakukan pemogokan dan 

unjuk rasa. 

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk atau bergabung dalam 

organisasi serikat pekerja. Hak pekerja ini tertuang dalam Undang-Undang 

1945 Pasal 28 : kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran 

baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan 
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang 

sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara.”
1
 

Di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1973, berdiri FSBSI (Federasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dimana dalam tubuh FSBSI masih 

dimungkinkan hidupnya serikat-serikat buruh. Berdirinya FSBSI pada tanggal 

20 Februari 1973 yang kemudian berubah menjadi SPSI (Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia) pada tahun 1985 telah membuka sejarah baru bagi kaum 

buruh di Indonesia. Kaum buruh di Indonesia telah mampu mempersatukan 

dirinya dalam satu wadah perjuangan dan satu tujuan bersama, yaitu suatu 

organisasi dibidang perburuhan yang bersifat sosial-ekonomi. Dengan 

demikian orientasi utama dari wadah organisasi SPSI adalah berupaya 

meningkatkan kesejahteran para anggota keluarganya.
2
 

Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh para pekerja dalam serikat 

pekerja tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan begitu 

saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan pekerja atau buruh 

di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Efektif 

tidaknya undang-undang tersebut dalam praktek berpulang kembali kepada 

bargaining position organisasi pekerja/buruh itu sendiri. 

 

                                                             
1
https://reaktor.co.id/sejarah-peran-dan-daftar-organisasi-serikat-pekerja-di-indonesia/  

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2020 
2
http://www.downloadskripsigratis.com/2010/04/017-peranan-serikat-pekerja-

dalam.html/20.01 Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2020 
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 Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat 

pekerja pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: 

“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 bertanggung jawab 

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.” 

Dalam bagian umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa 

pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam 

proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehubungan dengan hal 

itu, serikat pekerja/buruh dalam merupakan sarana untuk memperjuangkan 

kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja/buruh ada beberapa pilar 

yang sangat berperan dalam penegakan serta melindungi hak-hak 

pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu pilar itu 

adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Eksistensi serikat 

pekerja/buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 

kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh 
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dan keluarganya. Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat 

pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, 

sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat 

pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri (independence) dan konsisten 

dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh. 

Umumnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam 

memperjuangkan hak-haknya, dengan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh akan meningkatkan bargaining baik secara individu maupun 

keseluruhan. Serikat pekerja/serikat buruh dapat mengawasi (control) 

pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, serikat 

pekerja/serikat buruh sangat berperan penting bagi pekerja. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama 

Tripartit pada Bab I Pasal 1 Poin ke-4 menjelaskan bahwa:  

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah 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 memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya”. 

Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian 

banyak pihak. Permasalahan tenaga kerja yang menimbulkan konflik-konflik 

pada buruh, seperti kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, pemecatan 
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yang semena-mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin 

kompleks. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-

hak asasi tenaga kerja dalam Undang-Undang yang tegas memberikan 

perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja.
3
 

Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat 

pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun 

demikian, kenyataan tetap saja dijumpai adanya peristiwa pemutusan kerja 

dengan cara memberhentikan secara sepihak. Hal ini juga terdapat pada PT. 

PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka Damai Estate yang merupakan 

salah satu perusahaan pabrik sawit yang terletak di Kecamatan Tungkal Jaya 

Kabupaten Musi Banyuasin. Ketidaksesuaian pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka Damai Estate 

terhadap pekerja karena kelalaian pekerja tersebut dalam melaksanakan dan 

menjalankan pekerjaannya. 

Seperti yang terjadi pada PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk 

Suka Damai Estate adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada 

seorang pekerja yang bernama Aswandi atas kelalaiannya pada tempat 

bertugas menjaga mesin pompa air perumahan seluruh karyawan bagian Divisi 

Tiga. Pada saat bekerja Aswandi meninggalkan tempat kerjanya yang saat itu 

ia hanya bekerja sendiri karena perbedaan shift, pada saat itu Aswandi 

                                                             
3
https://docplayer.info/39278859-Pemutusan-hubungan-kerja-phk-studi-tentang-

perlindungan-hukum-bagi-karyawan.html Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020 

https://docplayer.info/39278859-Pemutusan-hubungan-kerja-phk-studi-tentang-perlindungan-hukum-bagi-karyawan.html
https://docplayer.info/39278859-Pemutusan-hubungan-kerja-phk-studi-tentang-perlindungan-hukum-bagi-karyawan.html


 

 

 

6 

menyalakan lilin dan tanpa disadari dari perbuatan tersebut terjadi kebakaran 

pada saat ia tidak ada ditempat kejadian. Sehingga pihak perusahaan 

memanggil Aswandi untuk menanyakan keberadaan dan posisi ia pada saat itu 

atas kebakaran yang terjadi. Namun pihak perusahaan tidak menerima atas 

alasan yang telah ia berikan. Menurut Aswandi bahwa perusahaan meminta 

ganti rugi kepada yang terlibat tersebut untuk menyelesaikan pergantian atas 

mesin pompa air. Begitu juga menurut Yusuf bahwa kelalaian yang pernah 

terjadi lupa mematikan mesin pada waktu shift malam, begitu juga dengan 

kelalaian yang disebabkan oleh pekerja yang lain karena menumpahkan 

minyak yang ada di drum yang menyebabkan kerugian terhadap perusahaan.
4
 

Hal ini juga menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, 

sehingga hak-hak yang diberikan kepada buruh/pekerja tidak terlaksana 

sebagaimana mestinya.  

Sehubungan tidak ada kemampuan dari pihak karyawan untuk 

mengganti mesin pompa air, maka pihak perusahaan mengambil langkah 

untuk memecatnya tanpa ada peringatan-peringatan terlebih dahulu sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka dari itu, 

karyawan yang dipecat secara sepihak tersebut melaporkan kepada serikat 

pekerjanya. Hal ini ternyata serikat pekerja belum melihatkan tanda bagi 

pekerja untuk melindungi hak-haknya. 

Pada dasarnya melalui Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

                                                             
4
 Wawancara dengan Aswandi dan Yusuf, Pada Tanggal 22 September 2020 
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pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini sangat 

jelas terlihat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh pihak 

perusahaan tidak bisa dihindarkan, tetap wajib  dirundingkan oleh pengusaha 

dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 

pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh.
5
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT 

PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA 

SEPIHAK OLEH PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA TBK 

SDE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 

TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar  pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu 

luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi 

permasalahan pada penelitian ini membahas pelaksanaan fungsi serikat 

pekerja yang dipecat secara sepihak karena kelalaian pekerja yang terjadi pada 

PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka Damai Estate. 

 

 

 

 

                                                             
5
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt578de4e2126f8/jika-karyawan-

diberhentikan-sepihak-dan-dipaksa-menandatangani-inon-competition-clause-i/ Diakses Pada 

Tanggal 11 Februari 2020 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas pemutusan hubungan 

kerja secara sepihak oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka 

Damai Estate menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh?  

2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. PP. London Sumatera 

Indonesia Tbk. Suka Damai Estate? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak oleh PT. PP. London Sumatera 

Indonesia Tbk. Suka Damai Estate menurut Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi 

serikat pekerja atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. 

PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka Damai Estate. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang 

Hukum Bisnis khususnya Hukum Ketenagakerjaan. 

3. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk 

permasalahan yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
6
 Metode penelitian 

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan 

ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
7
 Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan itu 

dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat diamati oleh indra 

manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. 

Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
8
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

 

                                                             
6
 Sugiono, penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D, (Bandung alfabeta, 2012), h.2  

7
 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, (Depok: Prenadamedia 

Group, 2016), h.3 
8
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24 
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1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis 

dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan
9
, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya 

di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju 

pada penyelesaian masalah.
10

 

 Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran 

lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.
11

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan 

di PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate 

Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan.  

                                                             
9
 https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/ Diakses Pada Tanggal 17 

Maret 2020 
10

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15-16  
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif Diakses Pada Tanggal 17 Maret 

2020  

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 

objek yang akan diteliti.
12

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu suatu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sampel.
13

 

Tabel 1.1 

Tabel Populasi dan Sampel 

 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Asisten Kantor PT. PP. 

London Sumatera 

Indonesia Tbk. SDE 

1 orang 1 orang  100% 

2 Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) PT. PP. 

London Sumatera 

Indonesia Tbk. SDE 

20 orang 5 orang 25% 

3 Karyawan yang di PHK 10 orang 5 orang 50% 

 Jumlah 31 orang 11 orang 32,3% 

 

                                                             
12

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 

h.122 
13

 https://afidburhanuddin.wordpress.com Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2020 
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5. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri atas 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan selama mengadakan penelitian dengan 

wawancara, observasi dan penelitian  secara langsung terhadap objek 

penelitian.
14

 

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari dokemen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, jurnal, peraturan undang-undang yang berlaku 

serta pendapat-pendapat para ahli.
15

 

c. Data Tersier 

Data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya 

yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, 

jurnal dan sebagainya. 

 

 

 

                                                             
14

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Angkasa, 

2004), h.19 
15 Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), h.19 
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6.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

metode yang peneliti gunakan adalah : 

a. Observasi  

Peneliti mengadakan pengamatan lapangan dilokasi penelitian 

terhadap objek penelitian secara cermat dan langsung.
16

 

b. Wawancara 

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung berdasarkan 

arah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini kepada narasumber atau 

responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti 

guna melengkapi data yang diperlukan. 

c. Studi Kepustakaan 

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini 

digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. 

Artinya peneliti secara langsung mengadakan pertemuan dengan 

informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan 

pertanyaan kepada informan. 

7. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan 

dengan seluruh responden yang dideskriptifkan secara menyeluruh, 

                                                             
16 W. Gula, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.119 
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kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 

dalam sub-sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri secara 

sistematis. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling 

berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk 

lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang : 

1. Latar belakang masalah  

2. Batasan masalah  

3. Rumusan masalah  

4. Tujuan dan manfaat penelitian  

5. Metode penelitian  

6. Sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Dalam bab ini peniliti menjelaskan gambaran umum tentang PT. 

PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka Damai Estate dan 

letak geografis kedudukan PT. PP. London Sumatera Indonesia 

Tbk Suka Damai Estate. 
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian pelaksannan, 

pengertian serikat pekerja, sejarah Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia, perlunya serikat pekerja dibentuk, fungsi serikat 

pekerja, hak dan kewajiban serikat pekerja, dan pengertian 

pemutusan hubungan kerja. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian terkait pelaksanaan 

fungsi serikat pekerja atas pemutusan hubungan kerja secara 

sepihak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

Tentang Serikat Pekera/Serikat Buruh dan faktor penghambat 

dan pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas pemecatan secara 

sepihak oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk Suka 

Damai Estate. 

BAB V : PENUTUP  

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan 

saran-saran dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. SDE 

1. Sejarah Ringkas PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. SDE 

Pada tanggal 21 November 1991, PT. PP London Sumatra 

Indonesia Tbk melakukan merger dengan beberapa perusahaan di bawah 

ini :
17

 

a. PT. Nagodang Plantation Company. 

b. PT. Seibulan Platation Company. 

c. PT. Perusahaan Perkebunan bajue Kidoel. 

d. PT. Perusahaan Perkebunan Sulewesi. 

Keempat perusahaan ini menggabungkan diri dan menamakannya 

menjadi PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. Perusahaan ini 

mempunyai perkebunan terbesar diwilayah Republik Indonesia yaitu 

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Setiap 

Estate dikepalai oleh General Manager (GM). Salah satu Estate milik PT. 

PP. London Sumatera Indonesia Tbk yaitu Suka Damai Estate yang 

berlokasi di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Pada bulan Oktober 2007, Indofood Agri Resources Ltd, anak 

perusahan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi pemegang saham 

                                                             
17

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46667/Chapter%20II.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y 
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mayoritas Perseroan melalui anak perusahaannya di Indonesia, yaitu PT. 

Salim Ivomas Pratama. Jumlah kepemilikan saham PT. PP. London 

Sumatra Indonesia Tbk pada saat itu adalah dengan komposisi saham 

sebesar 47, 23 % Commerzbank (SEA) Ltd. Singapura sebesar 5, 83 % 

dan sisanya sebesar 46, 94 % dimiliki oleh masyarakat.
18

 

Di awal berdirinya, perusahaan mendiversifikasikan tanamannya 

menjadi tanaman karet, teh dan kakao. Di awal Indonesia merdeka 

Lonsum lebih memfokuskan usahanya kepada tanaman karet, yang 

kemudian dirubah menjadi kelapa sawit di era 1980. Pada akhir dekade ini, 

kelapa sawit menggantikan karet sebagai komoditas utama Perseroan.
19

 

2. Jenis Usaha / Bidang Bisnis PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. 

SDE 

PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perkebunan dan mengolah hasil produksi dari 

bahan mentah menjadi bahan baku. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini 

meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan penjualan 

hasil produksi.
20

 

Bidang bisnis Lonsum mencakup pemuliaan tanaman, penanaman, 

pemanenan, pengolahan, pemrosesan dan penjualan produk-produk kelapa 

sawit, karet, kakao, teh dan bibit. Lonsum memiliki banyak kebun, pabrik 

                                                             
18

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32419/Chapter%20II.pdf?seque

nce=4&isAllowed=y 
19

 Ibid., 
20

 Ibid., 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32419/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32419/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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dan juga berfokus pada penelitian dan pengembangan tanaman yang 

menjadi andalan Lonsum dalam berbisnis.
21

 

PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk menanam berbagai jenis 

tanaman meliputi kelapa sawit, karet dan coklat yang lokasi 

perkebunannya mayoritas berada di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, 

sedangkan untuk tanaman karet dan kopi berada di daerah Jawa, yaitu 

Jember dan Surabaya. Tanaman lainnya yaitu kacang dan teh terletak di 

Ujung Pandang, Palembang, Jakarta, Samarinda, Sampit dan Kertasari.
22

 

Selain perkebunan, PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk juga 

memiliki beberapa unit pabrik pengolahan yang berlokasi di dalam areal 

kebun untuk mengolah semua produk yang dihasilkan oleh kebun-kebun 

milik sendiri. Hal ini bertujuan untuk mencapai efisiensi kerja serta 

mempermudah pengolahan dan penghematan biaya khususnya biaya 

angkut. Dengan adanya pabrik pengolahan tersebut maka seluruh hasil 

perkebunan dapat diolah sendiri tanpa harus mengirimkannya ke tempat 

lain.
23

  

Semua produk yang dihasilkan merupakan komoditi eksport seperti 

CPO, Latek dan Biji cokelat kering. Oleh karena itu produk tersebut 

termasuk komoditi yang mutunya diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini 

adalah Departemen Perdagangan. Hasil produksi akan diekspor dikirimkan 

kenegara pengimpor khususnya Singapura dan bebebrapa negara seperti 

Amerika, Jerman, Belanda, Italia, Kanada dan juga India. Hasil produksi 

                                                             
21

 Ibid., 
22

 Ibid.,  
23

 Ibid. 
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tersebut dikirimkan dengan menggunakan jasa perkapalan melalui 

pelabuhan Belawan. Barang-barang yang telah dipersiapkan langsung 

dimuat ke kapal yang akan membawanya ke negara importir.
24

 

3. Visi dan Misi PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. SDE 

a. Visi Perusahaan 

Visi perusahaan adalah sesuatu yang penting, karena visi 

merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian 

sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. 

Secara singkat dapat dinyatakan, visi adalah pernyataan want to be dari 

organisasi atau perusahaan.  

Visi dari Lonsum adalah To be the Leading 3C (Crops, Cost, 

Conditions) and Research Driven Suistanble Agribusiness yaitu 

menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam 

hal Tanaman, Biaya, Lingkungan (3C) yang berbasis penelitian dan 

pengembangan.
25

 

b. Misi Perusahaan 

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan 

atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan 

oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 

Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan 

dalam suatu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan 

dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait.  

                                                             
24

 Ibid.,  
25 https://www.londonsumatra.com/content.aspx?mid=3 

https://www.londonsumatra.com/content.aspx?mid=3
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Lonsum memiliki Misi : To add Value for stakeholders in 

Agribusiness yakni menambah nilai bagi “stakeholders” di bidang 

Agribisnis.
26

 

4. Struktur Organisasi PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. SDE 

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi struktur organisasi diantaranya 

adalah untuk pembagian wewenang, menyusun pembagian kerja dan 

merupakan suatu sistem komunikasi. Dengan demikian, kegiatan yang 

dalam suatu perusahaan disusun teratur sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan baik.
27

  

Dalam penerapannya struktur organisasi dari suatu perusahaan 

selalu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Untuk menetapkan suatu 

struktur organisasi harus dilihat sesuai perusahaan dan lingkup kebutuhan 

perusahaan yang menggunakannya. Struktur organisasi sangat 

berpengaruh dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika struktur organisasi 

dapat dibentuk dengan tepat dapat mendukung pencapaian tujuan usaha. 

Tetapi jika sebaliknya maka akan terjadi ketidakteraturan Sumber Daya 

Manusia dalam melaksanakan kegiatan kantor dan usaha sehingga akan 

sangat berpengaruh pada hasil usaha.
28

  

Adapun struktur organisasi yang akan digunakan pada PT. PP. 

London Sumatera Indonesia Tbk adalah struktur organisasi garis yang 

                                                             
26 Ibid., 
27

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46667/Chapter%20II.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y 
28

 Ibid., 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46667/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46667/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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pelimpah wewenang berlangsung secara vertikal yaitu dari pimpinan 

tertinggi kepada para bagian atau departemen di bawahnya dan kemudian 

dilanjutkan kepada unit bawah departemen yang bersangkutan.
29

 

 

B. Letak Geografis PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. SDE 

PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate yang 

terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. PT. PP. London Sumatera Indonesia 

Tbk. Suka Damai Estate memiliki luas areal 3.214 Ha, dengan letak geografis 

titik koordinat 103° 59' 55.741" BT 02° 22' 10.366" LS.
30

 

PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate dengan 

batas wilayahnya sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara dengan Desa Peninggalan 

2. Sebelah Timur dengan Desa Suka Damai 

3. Sebelah Selatan dengan Desa Belido 

4. Sebelah Barat dengan PT. Sentosa 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29

 Ibid., 
30

https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-

MY/RSPO/Public%20Notification/2017/Notifikasi%20Publik%20_Penilaian%20Sertifikasi_PT%

20PP%20London%20Sumatra%20Indonesia.pdf 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan.
31

 

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi 

menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang 

dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang 

dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.” 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa  pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan diartikan dengan kata lain yaitu Implementasi yang sering 

dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh 

legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang 

berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi atau 

pelaksanaan menjadi begitu penting karena suatu kebijakan dilaksanakan 

secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. 

                                                             
31

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002) h.70  

 

22 



 

 

 

23 

B. Serikat Pekerja 

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain 

maupun balasan pendapatan dari pemberi kerja atau pengusaha”.
32

 Pekerja 

dapat juga disebut worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan. 

Makna serikat seperti pada serikat pekerja berarti persatuan, 

perhimpunan, gabungan, perkumpulan yang menjalankan perniagaan dan 

sebagainya untuk kegunaan atau keperluan bersama.
33

 

Serikat pekerja/serikat buruh adalah 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 memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.
34

 

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa serikat pekerja 

merupakan organisasi berunding bagi para pekerja. Dengan kehadiran serikat 

pekerja para pekerja dapat melakukan negoisasi dengan pengusaha dalam hal 

kebijakan perusahaan, sebab ketika ada serikat pekerja maka menjadi sebuah 

                                                             
32

 Prof. DR. Lalu Husni, S.H., M.Hum., Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2014), h.31  
33

 www.badanbahasa.kemendikbud.go.id Diakses Pada Tanggal 22 September 2020 

Pukul 19.45 
34

 Pasal 1 Bab I Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2000  Tentang  

Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
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kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan segala sesuatu dengan 

serikat pekerja. 

Serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab. Bebas berarti dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya serikat pekerja tidak dibawah pengaruh atau tekanan dari 

pihak lain. Terbuka berarti serikat pekerja dalam menerima anggota dan 

memperjuangkan kepentingan serikat pekerja tidak membedakan aliran 

politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Mandiri berarti bahwa serikat 

pekerja dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasinya 

ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar 

organisasi. Demokratis berarti dalam pembentukan organisasi, pemilihan 

pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi 

dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti dalam 

mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja 

bertanggung jawab kepada anggota masyarakat.
35

 

Serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan 

perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan 

kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
36

 

Tujuan utama serikat pekerja adalah mempersatukan dan menggalang 

solidaritas pekerja Indonesia untuk mencapai kesejahteraan pekerja beserta 
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keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis 

kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan. 

Kehadiran serikat pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak 

dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh 

pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran 

para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, maka akan semakin kuat. 

Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. Karena itulah kaum pekerja/buruh di Indonesia harus 

menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi sehingga posisi 

tawarnya dalam menghadapi pengusaha semakin kuat.
37

 

 

C. Sejarah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

Organisasi yang terbentuk dari perkumpulan beberapa orang atau 

beberapa organisasi pastinya memiliki induk pimpinan atau pusat dari 

organisasi itu. Yang berguna untuk memberi kepastian hukum dan mengayomi 

dari organisasi  cabang-cabangnya di setiap daerah. Seperti  

Serikat Pekerja ini sendiri juga memiliki Pusat untuk mengayomi dari 

Serikat Pekerja di setiap tempat kerja.  

Perjuangan untuk mendirikan Serikat Pekerja/Buruh yang mandiri 

untuk memperjuangkan hak buruh sebenarnya telah ada sejak pemerintahan 

Hindia Belanda, yaitu sejak abad ke-19 dan berlangsung hingga sekarang. 
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Ada pun tahapan perkembangan sejarah dari serikat buruh itu sendiri 

diantara lain dimulai sejak sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde 

baru sampai dengan Serikat Pekerja/Buruh yang sekarang kita kenal. 

1. Serikat Buruh Sebelum Kemerdekaan 

Pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang ini 

merupakan pesanan kaum kapitalis untuk menggunakanhak guna tanah 

selama mungkin, dan  dari sinilah mulai muncul istilah “kuli”. Tahun 

1880, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perburuhan untuk pertama 

kali yang dinamakan dengan “Ordonanlie Kuli”. Undang-Undang ini 

mengatur tentang adanya kontrak antara kuli dengan majikan, juga 

mengatur sanksi apabila kedua belah pihak melanggar kontrak tersebut. 

Namun, apabila yang melanggar kontrak adalah kuli makanya sanksinya 

adalah denda ditambah dengan hukuman pidana, sedangkan apabila yang 

melanggar kontrak adalah pihak majikan maka majikan tersebut hanya 

dikenakan sanksi denda saja.
38

 

 Ketika orang Eropa dan Amerika masuk ke Indonesia (1903) maka 

mulai muncul Serikat Buruh, namun pada saat itu anggotanya khusus bagi 

golongan Eropa saja. Tahun 1905 berdiri Serikat Buruh Kereta Api, 

golongan pribumi dapat masuk menjadi anggota namun tidak mempunyai 

hak suara. 
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 Ada dua serikat buruh yang besar yang mempengaruhi situasi 

politik di Indonesia, yang pertama adalah VSTP (Vereenigmg van Spooren 

Tratmveg Personed) atau Serikat Buruh Kereta Api dan Trem yang 

didirikan di Semarang pada Tahun 1908, dan yang kedua adalah PMB 

Serikat Buruh Gula yang didirikan di Jogja pada tahun 1918. 

2. Serikat Pekerja Setelah Kemerdekaan 

Ketika Indonesia telah merdeka  pada  17 Agustus 1945. Semua 

orang Indonesia menguasai semua tempat  yang telah dikuasai oleh 

penduduk Jepang, termasuk juga tempat-tempat kerja. Dikarenakan 

besarnya kaum buruh di Indonesia, maka dibentuklah serikat-serikat 

pekerja. 

Bulan Mei 1946, Alimin dari Partai Komunis Indonesia berhasil 

menyatukan 2 Federasi pertama yang berdiri setelah proklamasi, yaitu 

GASBI (Gabungan Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dengan GSBV. Pada 

bulan November 1946 berdirilah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh 

Seluruh Indonesia).
39

 

Akibat peristiwa Madiun (1948), militer menuduh anggota SOBSI 

terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya banyak orang 

sipil. Sementara itu SOBSI juga mengambil alih perusahaan-perusahaan 

Belanda. Melihat situasi seperti ini, militer yang mempunyai kepentingan 

atas perusahaan-perusahaan tersebut memasukkan petinggi-petinggi 

militer kedalam jajaran structural dari suatu perusahaan. Sebagai pengelola 
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baru perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, kebanyakan 

perwira militer, khususnya TNI AD. 

Sudah sejak tahun 1950 pun di beberapa daerah penguasa territorial 

militer mengeluarkan perintah yang melarang pemogokan. Tahun 1951 

kementrian pertahanan memperkuat peraturan daerah ini dengan 

mengeluarkan larangan pemogokan dalam industri-industri „vital‟. Pada 

tahun yang sama terjadi “Terror Agustus”, ketika banyak tokoh kin, 

termasuk yang menjadi anggota DPRS, ditangkap dan ditahan oleh 

pemerintah dengan dukungan militer.
40

 

Untuk menghambat pergerakan buruh, maka militer membentuk 

Badan Kerjasama Buruh Militer. Militer kemudian melakukan aliansi 

dengan Serikat Buruh yang berideologi anti komunis. Militer juga 

membentuk Serikat Buruh di perusahaan negara yang dikuasai oleh 

militer, kemudian serikat-serikat tersebut digabungkan menjadi SOKSI 

(Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia). SOKSI yang didirikan 

terutama untuk menghimpun karyawan perusahaan Negara juga 

menghimpun 97 ormas non partisan Parpol dan LSM.
41

 

Tanggal 20 Oktober 1964 organisasi ini disatukan menjadi 

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). SOBSI benar-benar 

habis ketika Militer menangkap para anggotanya yang dianggap terkait 

dengan Partai Komunis Indonesia yang dituduh paling bertanggung jawab 

atas peristiwa G 30 S 1965. 
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3. Gerakan Buruh Dan Politik Perburuhan pada Masa Orde Baru 

 Ideologi politik perburuhan Orde Baru yang mengatur hubungan 

buruh dengan majikan dan pemerintah dilandaskan pada Hubungan 

Industrial Pancasila (HIP). Pertama kali dilansir oleh Letnan Jenderal Ali 

Murtopo tahun 1974 dengan nama Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP). 

Ali Murtopo lagi-lagi berperan atas lahirnya FBSI (Federasi Buruh 

Seluruh Indonesia), karena Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia 

(MPBI) yang diresmikan oleh Presiden Soeharto dilihat gagal sebagai 

fungsi control pemerintah. MPBI pernah melaporkan pemerintah ke ILO 

atas tindakannya menarik seluruh pegawai negeri keluar dari MPBI. Maka 

tahun 1973, Ali Murtopo melenyapkan MPBI dan mengganti dengan 

FBSI. Organisasi terakhir ini kelihatan dirancang untuk menjadi organisasi 

yang jauh lebih kohesif daripada MPBI yang tidak bias diandalkan sebagai 

suatu instrument pemerintah.
42

 

 Pertengahan 1980-an pengendalian terhadap organisasi buruh 

semakin diperketat dengan peleburan FBSI kedalam Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) dengan struktur yang unitaris. Ketika SPSI 

sudah tidak efektif lagi mengontrol buruh karena pemogokan buruh terus 

menerus meningkat sejak awal 1990-an hingga tahun-tahun berikutnya, 

maka struktur SPSI pun diubah kembali kedalam bentuk federasi, yaitu 

FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) pada tahun 1996. 
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 Untuk menjinakkan serikat buruh, pemerintah membuat insrumen 

hukum yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 03 

Tahun 1993 Tentang Pendaftaran Serikat Pekerja. Permenaker ini menutup 

peluang buruh untuk membentuk serikat buruh independen. Pembentukan 

serikat buruh harus mendapatkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja. 

Dibawah peraturan ini hanya SPSI yang diakui oleh pemerintah. Serikat 

buruh yang tidak terikat dengan peraturan ini dan diluar control 

pemerintah di cap “serikat buruh liar” dan diikuti tindakan represif yang 

bertujuan untuk menghalang-halangi kegiatannya. 

4. Gerakan Serikat Pekerja/Buruh Pada Masa Sekarang 

 Seiring dengan eforia akibat tumbangnya rezim yang otoriter, yang 

membawa negara kita pada transisi demokrasi, dimana kebebasan 

berserikat dan berpendapat lebih leluasa untuk dilakukan, maka momen 

tersebut dimanfaatkan oleh kaum buruh. Serikat-serikat buruh 

bermunculan laksana cendawan yang tumbuh subur di musim hujan, dari 

serikat pekerja tingkat perusahaan sampai tingkat federasi dan konfederasi. 

 Disatu sisi hal ini membawa keuntungan bagi para anggotanya 

(buruh) karena amanat yang diemban oleh serikat buruh salah satunya 

adalah melakukan pendampingan/membantu bagi para anggotanya apabila 

terlibat dalam perselisihan hubungan industrial. Namun disisi lain hal ini 

dapat berdampak negative bagi buruh, karena tidak jarang para pengurus 

serikat buruh hanya mengumpulkan iuran anggota tanpa melakukan apa-

apa ketika anggotanya ada yang terkena masalah dalam hubungan 
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industrial. Belum lagi momentum kebebasan berserikat ini juga 

dimanfaatkan oleh para pengusaha dengan membentuk serikat buruh yang 

tentu saja bukan untuk kepentingan buruh itu sendiri namun justru untuk 

menekan buruhnya. 

 

D. Perlunya Serikat Pekerja Dibentuk 

Adapun perlunya serikat pekerja dibentuk dan tentunya juga 

didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja ialah : 

1. Agar para pekerja lebih terkoordinir dalam bekerja dan berusaha serta juga 

dalam memperjuangkan hak mereka, baik bagi kepentingan bersama 

maupun bagi kepentingan pribadi, sehingga adanya kemungkinan pekerja 

yang bertindak sendiri-sendiri serta gegabah dalam memperjuangkan 

haknya dapat dihindari, mengingat kemungkinan seperti ini tidak akan 

lebih dari hanya mendatangkan kerugian saja, baik bagi karyawan yang 

bersangkutan maupun bagi pihak lain. 

2. Agar pemerintah dapat lebih mudah mengatur dan memberikan 

pengarahan yang menguntungkan bagi hubungan kerja antara pihak 

majikan dengan pihak pekerja.
43

 

Alasan-alasan mengapa ada sebagian karyawan membentuk serikat 

pekerja dengan maksud untuk : 

1. Mendapatkan kompensasi yang layak 

2. Mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik 
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3. Mendapatkan haknya secara adil 

4. Melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen 

5. Mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. 

 

E. Fungsi Serikat Pekerja 

Untuk mencapai tujuannya, serikat pekerja mempunyai fungsi :
44

 

1.  Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian perselisihan industrial;   

2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang 

ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;   

3.  Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;    

4.  Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggotanya;   

5.  Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan 

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

6.  Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham 

di perusahaan;   
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F. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja  

Hak-hak dari serikat pekerja yaitu :
45

 

1. Mempunyai perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. 

2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan Industrial. 

3. Mewakili pekerja/buruh dalam ketenagakerjaan. 

4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. 

5. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

Sedangkan untuk kewajiban dari serikat pekerja/serikat buruh antara 

lain adalah :
46

 

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

memperjuangkan kepentingannya. 

2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteran anggota dan keluarganya. 

3. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai 

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

 

G. Pemutusan Hubungan Kerja 

Secara yuridis, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 

dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
47
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Pemutusan hubungan kerja menurut Mutiara S. Panggabean adalah 

pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat 

disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pula hak dan 

kewajiban antara mereka. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu 

peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, khususnya dari kalangan para buruh 

atau pekerja karena dengan pemutusan tersebut para buruh atau pekerja 

kehilangan mata pencaharian guna menghidupi diri dan keluarganya.
48

 

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena telah berakhirnya 

waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula 

terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja/buruh atau karena sebab lain. 

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya 

waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan 

permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun pengusaha) 

karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau 

mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing 

telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu. Berbeda 

halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini 

akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak.
49

 

Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimana pekerja/buruh 

berhenti bekerja dari pengusaha/majikannya, hakikat pemutusan hubungan 
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kerja bagi pekerja/buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi 

pekerja/buruh  permulaan dari segala penderitaan, permulaan dari berakhirnya 

mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya membiayai keperluan 

hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Dengan demikian pemutusan 

hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja/buruh. 

Pengakhiran untuk mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untuk 

membiayai keluarga dan masa pengakhiran untuk biaya pengobatan.
50

 

Bagi pekerja/buruh, pemutusan hubungan kerja akan memberi 

pengaruh secara psikologis, ekonomi, dan finansial. Karena dengan adanya 

pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh telah kehilangan mata 

pencahariannya dan untuk mencari pekerjaan yang baru harus mengeluarkan 

biaya, waktu dan tenaga. Dan kehilangan pekerjaan bagi pekerja/buruh 

berdampak juga bagi kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, diupayakan 

agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi karena sangat merugikan para 

pihak terutama pihak yang berkedudukan lebih lemah yaitu pihak 

pekerja/buruh.
51

 

Dalam pembahasan pemutusan hubungan kerja, erat hubungannya 

dengan pemecatan secara sepihak oleh pihak pengusaha/majikan. Padahal 

lingkup pemutusan hubungan kerja tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak 
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pengusaha/majikan saja, karena kedua belah pihak mempunyai hak yang sama 

untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
52

 

Tujuan pokok hukum ketengakerjaan pengaturan pemutusan hubungan 

kerja adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan 

pelaksaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi pekerja  terhadap 

kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.
53

 

Dampak dari pemutusan hubungan kerja ini bisa saja mengakibatkan 

pekerja/buruh  stress dan putus asa, pemutusan hubungan kerja dapat 

mengakibatkan dampak negatif bagi pekerja/buruh yaitu sebagai berikut:
54

 

1. Yang terkena pemutusan hubungan kerja bisa jadi stress memikirkan 

kemana lagi jalan keluar yang harus dilakukan untuk membiayai 

kelangsungan hidup. 

2. Meningkatnya jumlah pengangguran. 

3. Tingkat kriminal akan meningkat. 

4. Kehilangan pekerjaan tetap. 

5. Berkurangnya penghasilan pekerja/buruh. 

Sehubungan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat 

kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan, maka mekanisme dan 

prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur sedemikian rupa agar 
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pekerja/buruh mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-

haknya sesuai dengan ketentuan.
55

 

Berdasarkan peraturan pemutusan hubungan kerja yang berlaku, hanya 

ada 3 (tiga) macam terjadinya pemutusan hubungan kerja :
56

 

1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh. 

3. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas pemutusan hubungan kerja secara 

sepihak oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh  bahwa serikat pekerja yang ada di PT. PP. London 

Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate telah memperjuangkan hak-

haknya atas ketidak profesionalan perusahaan yang tidak memberikan 

peringatan dan langsung memecatnya. Sehingga karyawan yang di PHK 

menyampaikan kepada serikat pekerja atas perilaku atau perbuatan yang 

dilakukan oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai 

Estate tersebut. Maka dari itu serikat pekerja sebagai peran dan fungsinya 

dalam Pasal 4 Bab II Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 

Tahun 2000  Tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh sudah seharusnya 

menyalurkan aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan 

anggotanya. Dalam hal ini serikat pekerja mempunyai kewajiban 

melindungi para pekerja yang terlibat pemutusan hubungan kerja secara 

sepihak, oleh karena itu dilihat dari fungsi serikat pekerja bahwa ketua 

maupun anggotanya berkewajiban untuk membantu para pekerja yang di 

PHK. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja akan menerima berkas tersebut baik 
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secara personal atau serikat pekerja yang menyampaikan atas pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak.  

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi serikat pekerja atas 

pemutusan hubungan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. PP. London 

Sumatera Indonesia Tbk. Suka Damai Estate yaitu yang pertama 

terdapatnya faktor sumber daya manusia bahwa rendahnya pendidikan dan 

keterampilan pekerja membuat karyawan kurang menyadari arti 

pentingnya keberadaan serikat pekerja, kedua kurangnya komunikasi yang 

menentukan kelancaran jalannya roda organisasi serikat pekerja, ketiga 

minimnya dana yang digunakan untuk menjalankan roda serikat pekerja 

terutama untuk operasional sehari-hari, keempat hambatan dari perusahaan 

yang berupa perbedaan pendapat terkadang menimbulkan konflik dan 

beranggapan bahwa pekerja terlalu menuntut hak, kelima hambatan dari 

pemerintah yang kurang berpihak  kepada para pekerja karena pengusaha 

yang selama ini telah memberikan pendapatan kepada pemerintah yang 

berupa pajak. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diambil untuk menjadi catatan bagi pihak 

terkait diantaranya : 

1. Harusnya peran serikat pekerja dapat ditingkatkan dalam bentuk pelatihan 

dan pembinaan dari tingkatan, dan perlunya pengurusan yang jelas dari 

dinas dalam perusahaan fungsi dengan peran serikat pekerja terhadap 

anggota sehingga dapat memahami secara aturan dan undang-undang. 
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2. Perlunya pembinaan oleh pengurus terhadap anggota serikat pekerja dalam 

mengatasi  hambatan yang terjadi sehingga komunikasi antara anggota dan 

pengurus terjalin dan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dengan 

memberikan masukan kepada pengurus dan anggota guna kebaikan dalam 

serikat pekerja, serta perlunya komunikasi yang baik antara serikat pekerja 

dengan pihak perusahaan. 
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