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PENDAHULUHAN 

Serikat pekerja adalah suatu organisasi para pekerja yang dibentuk untuk memajukan, 

melindungi dan memperbaiki kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik dari para 

anggotanya melalui tindakan kolektif (Flippo, 1990). Kepentingan dominan yang diperjuangkan 

serikat pekerja adalah kepentingan ekonomi antara lain, permintaan akan kenaikan gaji atau 

upah, pengurangan jam kerja dan perbaikan kondisi-kondisi kerja (Handoko, 2000). Serikat 

pekerja yang baik memiliki tipe serikat pekerja seperti : Craft Union yaitu serikat pekerja yang 

beranggotakan karyawan yang mempunyai keterampilan yang sama ; Industrial Union yaitu 

dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama, serikat ini terdiri dari pekerja tidak 

berketerampilan maupun berketerampilan dalam perusahaan atau industri tertentu ; Mixed Union 

yaitu mencakup pekerja terampil, tidak terampil dan setengah terampil dari suatu lokasi tertentu 

tidak memandang dari industri mana, bentuk serikat pekerja ini mengkombinasikan Craft Union 

dan Industrial Union (Handoko, 2000; Flippo, 1990).  

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan pada pasal 4 Undang- Undang 

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan agar tenaga kerja didayagunakan secara 

optimal/manusiawi dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan 

pembangunan serta mempertimbangkan aspek perlindungan guna mewujudkan serta 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Peraturan tentang serikat pekerja 

diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, 

yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja merupakan alat untuk memperjuangkan, melindungi, 

membela kepentingan serta kesejahteraan pekerja serta keluarga.  

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut, serikat pekerja 

mempunyai fungsi, antara lain : sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama pada 

proses penyelesaian masalah hubungan industrial, sehingga memunculkan kesepakatan dalam 

pemberian hak dan kewajiban karyawan. Serikat pekerja juga sebagai sarana penyalur aspirasi 

dan tuntutan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagai sarana 

menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir adanya perselisihan pada 

hubungan industrial (Yhohasta, 2009). Keberadaan serikat pekerja akan menyebabkan aktivitas 

sumber daya manusia berubah. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, 
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paket tunjangan, sistem keluhan dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan 

oleh ketentuan perjanjian perundingan bersama. Tanpa kehadiran serikat pekerja, perusahaan 

secara leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, pemutusan hubungan kerja, jam 

kerja dan kondisi kerja (Simamora, 2004). Seiring dengan perkembangan jaman, ada beberapa 

persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan serikat pekerja dan perusahaan (manajemen). 

Hal ini disebabkan karena lemahnya peran serikat pekerja dan kurangnya koordinasi antara 

serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Oleh karena itu peran serikat pekerja dibutuhkan 

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Sari 2013). 

Menurut Rob Lambert (2002) yang dikutip oleh Budiarti (2011), serikat pekerja memiliki 

kemampuan dalam kaitan peran serikat pekerja di tempat kerja dan komunitas, antara lain : 

Kemampuan Asosiasonal, yaitu kemampuan serikat pekerja dalam mengumpulkan atau 

mempersatukan karyawan atau buruh yang mempunyai kepentingan yang sama, Kemampuan 

Struktural yaitu kemampuan serikat pekerja dalam mempengaruhi dan mengatur organisasi 

khususnya para pekerja, Kemampuan Simbolik yaitu kemampuan serikat pekerja dalam untuk 

mewakili pekerja dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara tertentu dan kemampuan 

Politik yaitu kemampuan serikat pekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah hubungan 

industrial dengan cara-cara polistis. Kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh serikat pekerja  

membangun organisasi, membuat organisasi terus berperan serta menciptkan hubungan industrial 

yang harmonis, maka dengan sendirinya perubahan-perubahan akan membuat pekerja dapat 

bekerja dengan baik dan layak (Budiarti, 2011) 

Contoh salah satu persoalan yang diambil dari Harian Suara Merdeka tahun 2012 dan 

artikel yang ditulis oleh Ahid Kautsar (2013) yaitu adanya PHK sepihak yang dilakukan PT 

Audio Sumitomo Techno (AST) Indonesia terhadap 175 karyawannya karena melakukan mogok 

kerja bersama. Bermula dari PHK sepihak, maka muncul persoalan-persoalan lain yang belum 

terungkap yaitu karyawan yang di-PHK sepihak belum mendapat upah selama lima bulan dan 

THR Lebaran oleh PT AST Indonesia. Dengan adanya masalah tersebut Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (FSPMI) PT Audio Sumitomo Techno Indonesia mengadukan masalah tersebut 

ke Komnas HAM, yang kemudian ditanggapi Komnas HAM yang menyatakan bahwa mogok 

kerja adalah hak buruh dan tidak boleh dilawan dengan PHK sepihak.  
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Persoalan mengenai upah buruh yang diambil dari situs surabaya.tribunnews.com (2013), 

para buruh di PT Hexamitra Charcoalindo melakukan unjuk rasa menuntut upah sesuai upah 

minimum kabupaten (UMK) Kab. Gresik sebesar Rp 1,74 juta perbulan, sedangkan perusahaan 

hanya memberikan upah sebesar Rp 1,56 juta per bulan tanpa diikutkan program Jamsostek. Dari 

persoalan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan cenderung berbuat sewenang-wenang kepada 

pekerjanya. Pekerja/buruh hanya dipandang sebagai obyek dan faktor ekstern bukan sebagai 

faktor intern sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang 

menjadikan perusahaan dapat mencapai tujuannya (Rajagukguk, 2000). 

Penelitian terdahulu tentang serikat pekerja umumnya meneliti mengenai peran serikat 

pekerja terhadap kompensasi secara umum, keselamatan kerja, lingkungan kerja, hak politik 

serta sikap manajemen (Heriono, 2008; Soewono 2012; Syahputra, 2009; Simamora, 2004; 

Handoko, 2000). Yang menjadi pembeda adalah, penelitian ini lebih memfokuskan pada peran 

serikat pekerja dalam proses penetapan upah minimum buruh serta proses penyelesaian masalah 

pemutusan hubungan kerja khususnya di Kota Salatiga. Penelitian sebelumnya mengemukakan 

bahwa kemampuan Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih terbatas untuk melakukan perundingan 

kerja bersama (PKB) dengan pengusaha, oleh karena itu pengaturan pengupahan secara intern 

perusahaan dinilai belum cukup efektif (Budiyono, 2007), sedangkan penelitian lain 

mengemukakan, serikat pekerja mempunyai kemampuan kuat untuk melakukan perundingan 

perjanjian kerja bersama (PKB) sehingga serikat pekerja dapat memperjuangkan perbaikan 

syarat kerja termasuk pengupahan dengan hasil yang maksimal (Wardani, 2012) 

Berikut ini adalah diagram tulang ikan mengenai penetapan upah minimum serta 

penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja.  
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Gambar 1. Diagram Tulang Ikan Penetapan Upah Minimum dan Penyelesaian Masalah 

PHK 

Berdasarkan latar belakang serta diagram tersebut maka muncul hal yang menarik bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang serikat pekerja yaitu peran yang dilakukan oleh 

Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga dalam memperjuangkan aspirasi dan nasib pekerja, 

khususnya pada proses penetapan upah minimum buruh dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

serta proses penyelesaian persoalan yang menyangkut hubungan pekerja dengan manajemen 

perusahaaan di Kota Salatiga.  

Permasalahan yang akan diulas dalam penelitian ini adalah peran serikat pekerja dalam 

penetepan upah minimum buruh dan masalah pemutusan hubungan kerja serta proses 

penyelesaian masalah tersebut di Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga. Untuk memperjelas 

masalah penelitian, maka dirumuskan persoalan penelitian sebagai berikut : a) Bagaimana peran 

serikat pekerja dalam penetapan upah minimum pada Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga?, 

dan b) Bagaimana peran serikat pekerja dalam menangani proses penyelesaian masalah 

pemutusan hubungan kerja pada Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga? 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran serikat pekerja dalam penetapan upah 

minimum pada Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga dan mengetahui peran serikat pekerja 

dalam menangani proses penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja pada Serikat Pekerja 

Nasional Kota Salatiga. 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

Metode 
SDM 

Penyebab PHK 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bagian ini merupakan jabaran teoritis dari persoalan penelitian, yang terdiri dari  Peran 

Serikat Pekerja, Penetapan Upah Minimum serta Pemutusan Hubungan Kerja 

Serikat Pekerja 

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 17 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Tenaga Kerja dan Undang Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat 

Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yaitu bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP. 16/MEN/2001 

tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh 

di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. 

Jadi serikat pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan 

untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja 

serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan.  

Peran Serikat Pekerja 

Menurut Budiarti (2008) peran serikat pekerja antara lain, menangani keluh kesah 

anggota. Serikat pekerja mewakili anggotanya yang mempunyai keluh kesah dengan membantu 

mereka dalam mencari dan menangani secara wajar dan adil akan permasalahan dan persoalan 

yang dimilikinya; menyelesaikan perselisihan. Serikat pekerja perlu mempunyai pengetahuan, 

kemampuan dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan perselisihan atas 

nama pekerja; meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan 

hubungan antara pekerja/serikat pekerja/pengusaha bukan hanya suatu slogan atau usaha dari 

satu pihak saja untuk mempertahankan tetapi kedua belah pihak, mengingat bahwa 

pekerja/serikat pekerja/pengusaha adalah hubungan jangka panjang. Menurut Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia peran serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan 

kesejahteraan para anggota dan keluarganya. 
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Namun lebih lanjut, peran serikat pekerja secara implisit dapat dilihat dari tujuan dan 

fungsi serikat pekerja sebagai berikut.  

Tujuan Serikat Pekerja 

Menurut Simamora (2004) dan Wijayanti (2004) tujuan serikat pekerja adalah sebagai 

berikut : 

1. Mempromosikan atau memperjuangkan kepentingan anggotanya. Dengan melalui 

perundingan kolektif atau lobi-lobi yang dilakukan serikat pekerja dalam pemenuhan 

hak dan kewajiban pekerja, diharapkan dapat meningkatkan standar kehidupan para 

anggota dan keluarganya.  

2. Menyeimbangkan posisi pekerja/buruh dengan majikan/manajemen. Melalui 

keterwakilan pekerja di dalam serikat pekerja maka diharapkan aspirasi pekerja/buruh 

dapat sampai ke pihak majikan/manajemen 

Fungsi Serikat Pekerja 

Menurut UU No.21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dalam ayat (1) 

Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh mempunyai 

fungsi:  

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

ketenagakerjaan sesuai tingkatnya. 

2. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan 

anggotanya. 

3. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian 

perselisihan industrial. 

4. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tipe - tipe Serikat Pekerja 

Tipe - tipe serikat pekerja menurut Handoko (1990) antara lain : 

1. Tipe Craft Union 
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Yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja 

yang mempunyai ketrampilan yang sama, contoh : teknisi, montir. 

2. Tipe Industrial Unions 

Yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. 

Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan (unskilled) maupun 

yang berketerampilan (skilled) dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa 

memperhatikan sifat pekerjaan mereka. 

3. Tipe Mixed Unions 

Yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil dan 

setengah terampil dari suatu lokasi tertentu tidak memandang dari industri mana. 

Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial 

unions  

Peran Serikat Pekerja Dalam Penetapan Upah Minimum 

Upah minimum adalah hak atau penerimaan bulanan minimum yang diberikan 

perusahaan kepada pekerja sebagai imbalan dari suatu pekerjaan atau jasa yang biasanya 

dinyatakan dalam bentuk uang atau tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk 

keluarganya melalui persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja (Pratomo & Saputra 2011). Upah merupakan sumber penghasilan utama 

seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya 

dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat 

dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau sering disebut kebutuhan 

hidup layak (KHL) (Sumarsono, 2003). 

Dengan pengertian upah tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa upah adalah hak 

pekerja/buruh dan kewajiban pengusaha, disisi lain pekerja/buruh berkewajiban memberikan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja atau memberikan jasa. Upah juga memiliki sifat sosial, 

dimana besarnya upah dan tunjangan harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 

Penetapan upah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia N0. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 88 sampai dengan pasal 98 yaitu pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Masih dalam pasal 88 ayat 4. Pemerintah 

juga memetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum dilakukan oleh Gubernur 
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sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 ayat 3, “Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”  

Para pengusaha dilarang membayar upah dari upah minimum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 89, namun apabila pengusaha ternyata tidak mampu membayar upah minimum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat memohon penangguhan yang tata caranya diatur 

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh 

lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum yaitu serikat pekerja menjadi 

wakil dari anggotanya, hal ini diperlukan apabila pekerja tidak mempunyai kemampuan dalam 

melakukan negosiasi, perundingan atau penetapan keputusan dalam tingkat upah, jam kerja, 

kondisi kerja dan masalah keamanan kerja. Oleh karena itu serikat pekerja diperlukan untuk 

melakukan perundingan dengan perusahaan (Simamora, 2004). Selain itu serikat pekerja 

mempunyai kekuatan bargaining dalam perundingan kolektif dengan perusahaan guna 

mendapatkan kesepakatan dalam penetapan upah minimum serta bersedia mendukung 

manajemen untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada pemerintah. 

Selain itu serikat pekerja juga dapat melakukan aksi penolakan terhadap upah minimum yang 

ditetapkan pemerintah maupun perusahaan yang dianggap masih jauh dari pemenuhan hidup 

para pekerja/buruh (Osman, 2013). Serikat pekerja juga melakukan survei untuk menghitung 

nilai kebutuhan buruh dan keluarganya atau mengenai konsep komponen kebutuhan hidup layak 

(KHL), hasil survei tersebut digunakan oleh serikat pekerja sebagai salah satu pedoman yang 

akan dibawa ke Dewan Pengupahan untuk menentukan upah minimum (Tjandraningsih & 

Herawati, 2009) 

Selain itu serikat pekerja menyatukan kepentingan dan hak pekerja dengan satu suara 

bulat untuk menyuarakan aspirasi para pekerja agar perusahaan memberikan upah yang wajar 

dan layak. Peran lain serikat pekerja adalah membuat perjanjian mengenai penetapan upah yang 

layak dengan perusahaan serta mengawasi apakah upah diberikan sesuai dengan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama (International Labor Organization, 2008). 
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Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena berbagai hal, seperti telah 

berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dapat pula karena 

adanya perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha, meninggalnya pekerja/buruh atau 

karena sebab lain. 

Menurut Husni (2003) Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak 

diharapkan terjadinya, terutama dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja 

yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, 

karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial baik pengusaha, pekerja/buruh, 

atau pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 

hubungan kerja. 

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 

pekerja/buruh dan pengusaha. 

Jenis – jenis Pemutusan Hubungan Kerja menurut Husni (2003) antara lain: 

1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha 

Contohnya : pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, perusahaan tutup dan 

pekerja/buruh melakukan pelanggaran berat. 

2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh 

Contohnya : pekerja mengundurkan diri. 

3. Pemutusan hubungan kerja putus demi hukum  

Contohnya : masa kerja pekerja/buruh habis sesuai perjanjian kerja atau 

pekerja/buruh meninggal dunia. 

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. 

Contohnya : karena alasan penting buruh tidak mampu membayar. 

Serikat pekerja/serikat buruh berjuang melindungi pekerja-pekerja yang menjadi 

anggotanya agar mereka tidak sampai diputuskan hubungan kerjanya dan untuk memastikan agar 
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pekerja mendapatkan jaminan yang memadai untuk dapat terus bekerja. Selain itu serikat pekerja 

memberikan pendampingan agar hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja 

dipenuhi sesuai dengan hak normatif  (undang – undang) atau sesuai dengan yang ada di dalam 

perjanjian kerja bersama (PKB) serta memberikan bantuan hukum (advokasi) agar perusahaan 

tidak bertindak sewenang-wenang (International Labor Organization, 2008). 

Dalam proses penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja, selain melakukan 

pendampingan dan advokasi, serikat pekerja juga memberikan saran kepada pimpinan unit kerja 

(PUK) dalam pemutusan hubungan kerja. Saran diberikan ketika PUK mengalami kesulitan 

dalam menemukan titik temu atau solusi dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja. 

Serikat pekerja menjadi wakil/kuasa dari pekerja atau anggota serikat pekerja di lembaga 

hubungan industrial untuk menyuarakan kepentingan, pandangan serta aspirasi pekerja/buruh 

sehingga menghasilkan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang berselisih (Perdana, 2012). 

Dalam penyelesaian masalah hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja 

(PHK), serikat pekerja berperan sebagai pendamping baik didalam maupun diluar pengadilan 

serta memberikan bantuan hukum berupa pembelaan atau konsultasi didalam ataupun diluar 

pengadilan. Serikat pekerja juga melakukan diskusi internal dengan pekerja yang terkena kasus 

PHK, didalam diskusi internal tersebut, serikat pekerja memberikan pemahaman-pemahaman, 

solusi-solusi dan pertimbangan-pertimbangan perihal kasus PHK yang dialami pekerja (Fuady, 

2009). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga. Objek penelitian ini 

adalah Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga. Penelitian merupakan studi kasus. Studi kasus 

adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang 

bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai 

aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis 

(Kriyantono, 2006). Satuan analisis adalah suatu keberadaan atau populasi yang dibuat 

kesimpulan, satuan pengamatan adalah suatu unsur atau kelompok dimana data atau informasi 

tersebut diperoleh (Ihalauw, 2008). Pada penelitian ini yang menjadi satuan analisis adalah 
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Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga, sedangkan satuan pengamatannya adalah pengurus 

serikat pekerja.  

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung 

dalam proses penetapan upah minimum buruh maupun penyelesaian masalah pemutusan 

hubungan kerja yaitu SPN Kota Salatiga, Tim Akademisi dari Universitas Kristen Satya Wacana 

dan Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga. Narasumber yang digunakan untuk wawancara langsung 

dalam penelitian ini adalah Ketua Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga, Ketua Tim Akademisi 

dari Universitas Kristen Satya Wacana dan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga. Metode 

pengumpulan data adalah dengan wawancara langsung, wawancara langsung digunakan untuk 

mengetahui peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum buruh serta permasalahan 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi dan proses penyelesaian permasalahan tersebut oleh 

Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai dengan Januari 2014 

dengan teknik wawancara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Serikat 

Pekerja Nasional Kota Salatiga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya 

Wacana dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Salatiga. 

Profil Serikat Pekerja Nasional 

 Serikat Pekerja Nasional adalah gabungan dari serikat pekerja pada tingkat perusahaan 

yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa. Serikat Pekerja Nasional (SPN) semula 

bernama Federasi Serikat Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK) yang merupakan penggabungan 

antara Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS) dan Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK), 

yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Bentuk organisasi Serikat Pekerja Nasional adalah federasi. 

 Tingkatan organisasi Serikat Pekerja Nasional terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat yang 

berkedudukan di Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi, 
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Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, Pimpinan Serikat 

Pekerja yang berkedudukan di tingkat perusahaan serta Daerah Khusus/Istimewa yaitu DPC SPN 

yang disesuaikan dengan struktur dan kondisi pemerintahan serta kepadatan daerah industri 

setempat. Anggota Serikat Pekerja Nasional adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan 

yang bergerak dalam sektor industri, perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tujuan utama Serikat 

Pekerja Nasional adalah mempersatukan dan menggalang solidaritas pekerja Indonesia untuk 

mencapai kesejahteraan pekerja bersama keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, 

agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur kondisi fisik dan status perkawinan.  

 

Peran Serikat Pekerja Dalam Penetapan Upah Minimum Buruh 

 Untuk mengetahui proses penetapan upah minimum buruh dapat digambarkan pada 

diagram dibawah ini. 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : SPN Kota Salatiga, Tim Akademisi UKSW, Dinsoskertrans Kota Salatiga, 2014 
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 Dari diagram diatas, Dewan Pengupahan yang terdiri dari SPN Kota Salatiga, Tim 

Akademisi dari UKSW serta dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Salatiga 

melakukan survei guna mendapatkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Sebelum 

melakukan survei dengan anggota Dewan Pengupahan yang lain, SPN Kota Salatiga melakukan 

diskusi dan perundingan dengan serikat pekerja lain guna menghasilkan suatu kesepakatan yang 

nantinya akan dirundingkan dan didiskusikan kembali dengan anggota Dewan Pengupahan. 

Setelah mendapatkan komponen KHL dan disetujui oleh Dewan Pengupahan, maka komponen 

KHL tersebut direkomendasikan ke Walikota untuk dibahas lebih lanjut. Setelah Walikota 

menyetujui KHL tersebut, maka akan dibawa ke Gubernur untuk ditetapkan dan disahkan serta 

dilaksanakan upah minimum buruh tersebut. 

Dalam proses penetapan upah minimum buruh melibatkan beberapa pihak, dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada Tim Akademisi UKSW, Dinas Tenaga Kerja 

Kota Salatiga serta Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga guna melihat dan mengetahui peran 

serikat pekerja.  

A. Tim Akademisi UKSW 

Tim Akademisi UKSW berperan sebagai fasilitator dan memberikan kontribusi 

berupa pandangan dari sisi akademis dan teoritis dalam perundingan penetapan upah 

minimum buruh. Sebelum melakukan perundingan pada proses penetapan upah 

minimum, Tim Akademisi UKSW melakukan survei mengenai kebutuhan hidup layak 

(KHL) berdasarkan pendapatan pekerja/buruh (produktivitas), inflasi, dan harga 

kebutuhan pokok untuk menentukan upah yang sesuai yang akan disampaikan dan 

dipertimbangkan dalam perundingan nanti. Bahan atau landasan yang dipakai oleh Tim 

Akademisi UKSW adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penetapan upah buruh 

dari tahun ke tahun serta literature-literature terkait. Tim Akademisi UKSW bersama-

sama dengan Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga melakukan survei, rapat dan 

perundingan guna mengetahui biaya hidup dalam menetapkan kebutuhan hidup layak 

sesuai dengan pasal 88 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan 

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 
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Tim Akademisi UKSW berpendapat bahwa Serikat Pekerja Nasional Kota 

Salatiga sudah melakukan perannya dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat Serikat 

Pekerja Nasional Kota Salatiga ikut serta dalam survei dan rapat yang diadakan Tim 

Akademisi UKSW guna menetapkan kebutuhan hidup layak. Serikat Pekerja Nasional 

Kota Salatiga juga mempunyai daya tawar (bargaining) yang tinggi dalam proses 

perundingan penetapan upah dan mempunyai kekuatan yang berimbang dengan 

perusahaan sehingga perusahaan tidak semena-mena menetapkan upah minimum buruh. 

Tim Akademisi UKSW juga melihat bahwa Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga 

adalah serikat pekerja yang cerdas, rasional dan profesional dalam menjalankan 

perannya, artinya Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga memberikan ilmu dan 

pengetahuan yang dimiliki, berpikir kritis dan realistis dengan situasi dan kondisi yang 

ada serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah demi 

memperjuangkan dan menetapkan upah minimum buruh yang sesuai dengan kebutuhan 

hidup layak (KHL) dan peraturan yang berlaku. 

B. Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga 

Dalam pelaksanaan perumusan upah minimum Kota Salatiga dimulai dengan 

pembentukan Dewan Pengupahan Kota Salatiga yang dimaksudkan untuk membahas 

perumusan rekomendasi Upah Minimum Kota. Dewan Pengupahan Kota Salatiga terdiri 

dari tiga unsur utama (tripartit): Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha serta Perguruan 

Tinggi, dengan perbandingan 1:1:1 dan jumlah total 15 orang (berdasarkan kesepakatan). 

Rekomendasi upah minimum kota disusun dengan cara Survei KHL dan Kesepakatan 

Nilai KHL. Pembentukan 3 tim survei yang terdiri dari anggota Dewan Pengupahan, 

masing-masing tim terdiri dari unsur tripartit, dan mengikutsertakan pihak BPS. 

Melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) per bulan (di Salatiga dilakukan pada 

minggu pertama) yakni dari bulan Januari s.d Juli, dan bulan September. Survei 

didasarkan pada kesepakatan teknis tentang komponen KHL yang tercantum dalam 

Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.  

Perhitungan jumlah nilai komponen Kelompok I sampai dengan Kelompok VII 

adalah sebagai berikut : 
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1. Nilai komponen Makanan dan Minuman merupakan jumlah dari nilai jenis 

kebutuhan nomor 1 sampai dengan 11. 

2. Nilai komponen Sandang merupakan penjumlahan dari nilai jenis kebutuhan 

nomor 12 sampai dengan 24. 

3. Nilai komponen Perumahan merupakan penjumlahan dari nilai jenis 

kebutuhan nomor 25 sampai dengan 50. 

4. Nilai komponen Pendidikan adalah penjumlahan dari nilai jenis kebutuhan 

nomor 51 dan 52. 

5. Nilai komponen Kesehatan merupakan penjumlahan dari nilai jenis kebutuhan 

nomor 53 sampai dengan 57. 

6. Nilai komponen Transportasi adalah dari nilai jenis kebutuhan nomor 58. 

7. Nilai komponen Rekreasi dan Tabungan merupakan penjumlahan dari nilai 

nilai jenis kebutuhan nomor 59 dan 60. 

Kemudian perhitungan total nilai KHL dihitung dengan cara menjumlahkan nilai 

Komponen I + Komponen II + Komponen III + Komponen IV + Komponen V + 

Komponen VI + Komponen VII. Setiap setelah survei KHL akan dirumuskan tentang 

nilai KHL tiap bulannya. Nilai KHL kemudian dirumuskan dan disepakati untuk menjadi 

nilai KHL sebagai dasar pertimbangan perumusan usulan rekomendasi upah minimum. 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perhitungan komponen KHL Kota Salatiga bulan 

September 2013 dapat dilihat pada halaman Lampiran.  

Peran SPN dalam proses penetapan upah minimum nampak pada beberapa 

peristiwa utama sebagai berikut: 

1. Selama pelaksanaan survei KHL, SPN melalui perwakilannya yang duduk di Dewan 

Pengupahan Kota Salatiga, turut serta turun ke lokasi survei bersama-sama dengan 

anggota Dewan Pengupahan lain yang menjadi tim survei. 

2. SPN mampu mewakili pekerja, yakni pekerja yang menjadi anggotanya, untuk 

memiliki posisi tawar yang strategis dalam pembentukan pendapat pekerja di bidang 

pengupahan, khususnya dalam hal komponen-komponen kebutuhan hidup layak yang 

nilainya sangat strategis untuk mempengaruhi besar kecilnya nilai KHL dan upah 

minimum. 
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3. SPN memberikan pondasi berpikir untuk menguatkan peranan pekerja dalam hal 

mendorong stakeholder bidang ketenagakerjaan di Salatiga, meningkatkan 

kesejahteraan minimum pekerja di Salatiga, yakni bahwa SPN bermaksud membela 

kepentingan kesejahteraan pekerja di Kota Salatiga terkait dengan kelayakan upah, 

kebutuhan primer dan lain sebagainya. 

4. SPN mensejajarkan diri dengan pengusaha dengan memberikan perhitungan yang 

logis tentang nilai Kebutuhan Hidup Layak, sebagai koreksi atas perumusan dan 

penetapan upah minimum di Kota Salatiga. 

5. Oleh karena Dewan Pengupahan Kota Salatiga hanya memberikan rekomendasi upah 

minimum kepada Walikota yang selanjutnya akan dibawa ke Gubernur Jawa Tengah, 

maka SPN (perwakilannya) yang duduk di Dewan Pengupahan, menjadi salah satu 

organisasi serikat pekerja yang mengawal proses penetapan upah minimum itu 

sampai dengan dikeluarkannya SK Gubernur tentang upah minimum di Jawa Tengah. 

6. SPN berinisiatif untuk mengadakan audiensi-audiensi dengan Pemerintah Kota 

Salatiga khususnya dengan Walikota sebagai kepala daerah, tentang bagaimana 

pelaksanaan upah minimum di Kota Salatiga, yakni bagaimana upah minimum 

dilaksanakan oleh pengusaha dan kontrol/pengawasan melalui peninjauan 

pelaksanaan UMK nantinya. 

C. Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga 

Sebelum melakukan perundingan penetapan upah minimum, Serikat Pekerja 

Nasional Kota Salatiga melakukan bersama-sama dengan beberapa pihak salah satunya 

dengan Tim Akademisi UKSW melakukan survei untuk mengetahui harga kebutuhan 

pokok, inflasi serta pendapatan buruh/pekerja guna dijadikan dasar penetapan kebutuhan 

hidup layak (KHL). Kemudian Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga melakukan 

pertemuan dengan semua serikat pekerja yang ada di Kota Salatiga untuk mendengarkan, 

menampung serta memfasilitasi masukan dan aspirasi dari masing-masing serikat pekerja 

sehingga mendapatkan suatu formula atau hasil yang akan dibawa ke Dewan 

Pengupahan. Penetapan upah minimum hasil dari pertemuan tersebut harus sesuai dengan 

UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenaker No 13 Tahun 2012 yang intinya bahwa 

penetapan upah minimum harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) 

berdasarkan survei yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. 
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Hasil dari pertemuan dari semua serikat pekerja tersebut, akan dibawa oleh 

Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga ke Dewan Pengupahan untuk dilakukan 

perundingan kembali serta melakukan bargaining guna meminimalisir pro kontra dengan 

APINDO/perusahaan sehingga perusahaan mampu untuk membayar upah tersebut bagi 

para buruh/pekerja. Dalam perundingan penetapan upah minimum buruh Serikat Pekerja 

Nasional Kota Salatiga menetapkan upah minimum pada kisaran Rp. 1.200.000 dari 

semula Rp 1.100.000. Hasil perundingan tersebut akan dibawa ke Walikota sampai 

Gubernur untuk disahkan. Disini Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga terus melakukan 

pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan proses penetapan upah minimum buruh 

sehingga upah minimum tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Dari uraian di atas, peran Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga dalam penetapan 

upah minimum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Simamora (2004) yaitu 

serikat pekerja khusunya SPN Kota Salatiga menjadi wakil pekerja dalam perundingan 

penetapan upah. Karena tanpa adanya serikat pekerja, perusahaan dapat secara leluasa 

mengambil keputusan unilateral menyangkut upah atau gaji. Serikat pekerja juga 

melakukan survei untuk menghitung nilai kebutuhan buruh (KHL) hasil survei tersebut 

digunakan oleh serikat pekerja sebagai salah satu pedoman yang akan dibawa ke Dewan 

Pengupahan untuk menentukan upah minimum (Tjandraningsih & Herawati, 2009). 

Serikat pekerja mempunyai kekuatan bargaining dalam perundingan kolektif dengan 

perusahaan guna mendapatkan kesepakatan dalam penetapan upah minimum serta 

bersedia mendukung manajemen untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan upah 

minimum kepada pemerintah (Osman, 2013). 

Peran Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga dalam Penyelesaian Masalah Pemutusan 

Hubungan Kerja  

 Berikut ini adalah diagram proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, 

khususnya masalah pemutusan hubungan kerja.  
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Sumber : SPN Kota Salatiga dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Salatiga 

Dari diagram diatas, SPN Kota Salatiga mencari informasi dan mempelajari kasus yang 

terjadi pada pekerja. Pertama penyelesaian masalah hubungan industrial akan diselesaiakan 

dengan perundingan bipartite antara pekerja (dapat diwakilkan oleh serikat pekerja) dengan 

pihak perusahaan, apabila terjadi kesepakatan maka dibuatlah perjanjian bersama yang 

menyangkut hak dan kewajiban karyawan, apabila dalam perundingan bipartite tidak 

mendapatkan kata sepakat maka pekerja tersebut dapat mendatangi pihak pemerintah khususnya 

pada bidang tenaga kerja untuk dilaksanakan mediasi atau pekerja dapat melakukan konsiliasi 

bahkan arbitrase.  
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Mediasi dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, disini pemerintah khususnya Dinas 

Tenaga Kerja serta Serikat Pekerja menjadi mediator, apabila terjadi kesepakatan maka dibut 

perjanjian bersama tentang hak dan kewajiban pekerja namun apabila tidak ada kesepakatan 

maka dibuatlah anjuran tertulis. Anjuran tertulis tersebut ditolak oleh kedua belah pihak maka 

perselisihan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial hingga ke Mahkamah 

Agung.  

Secara garis besar, persoalan yang terkait dengan hubungan industrial di Kota Salatiga 

diantaranya: pelaksanaan upah minimum oleh pengusaha di Kota Salatiga, pelaksanaan 

perlindungan tenaga kerja, persoalan pelaksanaan  tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan 

persoalan penanganan pemutusan hubungan kerja, terkait pemberian hak dan kewajiban bagi 

pekerja-pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk 

masalah PHK sendiri, pengusaha dan pekerja yang berselisih belum tentu bersepakat tentang 

besarnya hak dan kewajiban yang wajib dibayar (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Salatiga, 2013) 

 Berikut ini adalah salah satu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditangani 

oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Salatiga. PHK dilakukan oleh PT Cahaya Agung 

Cemerlang (CAC) Salatiga kepada karyawan yang bernama Kristiyanto. Perusahaan 

beranggapan bahwa karyawan tersebut masih karyawan kontrak dan kontrak tersebut tidak 

diperbaharui lagi selama 9 (sembilan) tahun. Namun karyawan berpendapat bahwa sudah 

menjadi karyawan tetap menurut undang-undang.  Masalah tersebut sudah diselesaikan dengan 

cara perundingan bipartit yaitu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk 

menyelesaikan perselesihan hubungan industrial karena perbedaan pendapat, namun tidak 

menghasilkan kesepakatan. 

SPN Kota Salatiga mengindikasikan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan oleh PT Cahaya Agung Cemerlang tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada dan 

menyimpang dari peraturan perundangan ketenagakerjaan yaitu Pasal 56 Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : (1) Perjanjian kerja dibuat untuk 

waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

sebagaimana ayat (1) didasarkan atas : jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

Serta menurut Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 
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Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan : (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya 

disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, (2) Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.  

Disamping itu SPN Kota Salatiga juga mengumpulkan informasi dari akar permasalahan 

tersebut untuk dikaji dan dipelajari. Oleh karena itu SPN Kota Salatiga menghimbau kepada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga guna melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait. Mediasi 

dilakukan apabila dalam perundingan bipartit tidak menemukan kesepakatan yaitu penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang ditengahi 

oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di 

bidang  ketenagakerjaan. Dalam hal kasus PHK tesebut SPN Kota Salatiga dan Dinas Tenaga 

Kerja Kota Salatiga bertindak sebagai mediator.  

Mediasi tersebut menghasilkan perjanjian bersama yang isinya antara lain; kedua belah 

pihak (karyawan dan pengusaha) bersepakat untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja, 

pihak pengusaha bersedia memberikan uang kebijaksanaan sebesar 6 kali upah (6 x Rp 

1.115.000 = Rp 6.690.000) dan uang tunjangan hari raya (1 x Rp 1.115.000), total yang 

diberikan pengusaha kepada pekerja adalah sebesar Rp 7.805.000, pihak pengusaha memberikan 

surat keterangan referensi kepada pihak karyawan, dengan dilaksanakannya kewajiban masing-

masing pihak, maka permasalahan hubungan kerja kedua belah pihak telah selesai dan masing-

masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari. 

Selain kasus di atas,  ada beberapa data kasus dan penyeselesaian perselisihan hubungan 

yang ditangani oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga selama tahun 

2012 dan 2013 terdapat di halaman Lampiran. 

Dari data yang ada penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain ; 

Indispliner maksudnya adalah pelanggaran peraturan perusahaan yakni tidak masuk kerja tanpa 

keterangan secara berulang-ulang, pelanggaran peraturan perusahaan hingga mendapatkan surat 

peringatan perusahaan SP 1, SP 2 dan SP 3 dan tidak masuk kerja karena upah yang tidak sesuai 

dengan ketentuan. Penyebab lain yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berakhir 
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seharusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), menolak mutasi yang 

ditetapkan oleh perusahaan dari Salatiga ke daerah lain karena mutasi tidak disertai oleh 

tambahan biaya kesejahteraan kepada yang bersangkutan serta pekerja dirumahkan tanpa ada 

kepastian kontrak dan upah tidak dibayar oleh perusahaan.  

SPN Kota Salatiga melakukan hal yang sama pada kasus PHK di PT. Cahaya Agung 

Cemerlang dalam melaksanakan peran dan tugasnya. SPN Kota Salatiga juga mengumpulkan 

informasi dari akar permasalahan tersebut untuk dikaji dan dipelajari serta menghimbau kepada 

pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga untuk melakukan mediasi. 

Adapun dalam mediasi guna menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial (PHK) 

tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain : Anjuran, Bipartit dan Perjanjian 

Bersama (PB).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial serta Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga, anjuran maksudnya adalah anjuran 

tertulis untuk diberikan kepada para pihak yang terkait untuk memberikan hak dan kewajiban 

sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003, para pekerja maupun perusahaan dapat menerima atau 

menolak anjuran tertulis tersebut. Bipartit maksudnya adalah perselisihan hubungan industrial 

dapat diselesaikan dengan perundingan bipartit, yaitu perundingan secara damai antara pekerja 

dan perusahaan, SPN Kota Salatiga maupun pihak terkait lain dapat menjadi mediator. Perjanjian 

Bersama (PB) adalah hasil dari mediasi yang berisi kesepakatan adanya pemutusan hubungan 

kerja serta berisi ketentuan hak yang diberikan kepada pihak yang terkena pemutusan hubungan 

kerja antara lain uang kebijaksanaan (upah) dan uang tunjangan hari raya.  

Selama penyelesaian permasalahan tersebut SPN Kota Salatiga melakukan pengawasan 

serta pengamatan sehingga proses penyelesaian dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Selain itu SPN Kota Salatiga juga berusaha 

melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap alasan dan faktor penyebab terjadinya pemutusan 

hubungan kerja agar tidak mengganggu kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal. 

Pada saat mediasi, SPN Kota Salatiga berperan untuk mengawal serta mengawasi jalannya 

mediasi juga memberikan pendampingan dan advokasi bagi pekerja dengan mendorong 

terbentuknya perjanjian bersama dengan mengajukan tuntutan yang logis serta wajar kepada 

pengusaha. SPN Kota Salatiga juga berkewajiban untuk secara bertanggung jawab memberikan 
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pengertian kepada pekerja yang berselisih tentang hak dan kewajiban yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dari adanya PHK tersebut.  

Peran SPN Kota Salatiga menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga ada dua fungsi 

yaitu, bertindak ke dalam dan bertindak keluar. Bertindak ke dalam artinya adalah secara 

organisatoris ada mekanisme internal organisasi yang dilakukan untuk mendukung upaya 

penyelesaian PHK. Yang dapat diperhatikan adalah bagaimana SPN dalam konteks ini tunduk 

pada peraturan organisasi (AD/ART) untuk membantu pekerja yang sedang berselisih terkait 

PHK, mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.  

Bertindak keluar maksudnya adalah SPN Kota Salatiga memberikan pendampingan 

kepada para pekerja yang terkena PHK. Dari upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit 

(pekerja dengan pengusaha) sampai dengan tripartit (mediasi, konsolidasi, arbitrase). SPN Kota 

juga menjadi wakil pekerja dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran lain dari SPN 

Kota Salatiga adalah merumuskam dan memberikan masukan dalam pembuatan perjanjian kerja 

bersama.  

Dari uraian di atas, peran Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga sesuai dengan hasil 

penelitian yang dikemukakan oleh Perdana (2012) bahwa Serikat pekerja menjadi wakil/kuasa 

dari pekerja atau anggota serikat pekerja di lembaga hubungan industrial untuk menyuarakan 

kepentingan, pandangan serta aspirasi pekerja/buruh sehingga menghasilkan kesepakatan 

bersama dari pihak-pihak yang berselisih. Serikat pekerja perlu mempunyai pengetahuan, 

kemampuan dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan perselisihan atas 

nama pekerja melalui perundingan bipartit, mediasi atau pada pengadilan hubungan industrial 

(Budiarti, 2008).  

 

KESIMPULAN  

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Serikat Pekerja Nasional Kota 

Salatiga dalam penetapan upah minimum buruh antara lain ; secara proaktif ikut serta dalam 

melakukan survei mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) bersama dengan Dewan Pengupahan. 

SPN Kota Salatiga mampu mewakili pekerja yang menjadi anggotanya untuk memiliki posisi 
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tawar (bargaining) yang strategis dalam penetapan upah minimum yang didasarkan pada KHL. 

Dengan ilmu, pengetahuan serta  pengalamannya SPN Kota Salatiga memberikan masukan dan 

saran kepada stakeholder pada bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

minimum, maksudnya adalah SPN Kota Salatiga membela dan memperjuangkan kesejahteraan 

pekerja di Kota Salatiga terkait dengan kelayakan upah, kebutuhan pokok dan kebutuhan 

lainnya. SPN Kota Salatiga juga berinisiatif untuk mengadakan audiensi-audiensi dengan 

Walikota tentang bagaimana pelaksanaan oleh pengusaha dan pengawasan melalui peninjauan 

pelaksanaan upah minimum. SPN Kota Salatiga juga secara proaktif melakukan pertemuan-

pertemuan dengan serikat pekerja lain yang ada di Kota Salatiga untuk mendengarkan, 

menampung serta memfasilitasi masukan dan aspirasi dari masing-masing serikat pekerja dalam 

proses penetapan upah minimum. 

Dalam proses penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) SPN Kota 

Salatiga berperan sebagai wakil pekerja dalam menyelesaikan masalah tersebut serta melakukan 

pengawasan dan pengamatan sehingga proses penyelesaian tersebut dapat diselesaikan dengan 

baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. SPN Kota Salatiga juga berperan sebagai 

mediator dan mengawal jalannya mediasi yang melibatkan beberapa pihak setelah perundingan 

bipartit tidak menemukan kesepakatan. Selain itu SPN Kota Salatiga juga memberikan advokasi 

atau bantuan hukum selama proses penyelesaian masalah PHK sehingga pengusaha tidak 

bertindak semena-mena pada pekerja.  SPN Kota Salatiga juga berperan dalam mendorong 

terbentuknya perjanjian kerja bersama, (PKB) dengan memberi rumusan dan masukan dalam 

pembuatan perjanjian kerja bersama tersebut. Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga juga 

bersifat reaktif dan antisipatif dengan mengumpulkan informasi dari akar permasalahan tersebut 

untuk dikaji dan dipelajari serta mendorong adanya perundingan atau mediasi dengan pihak-

pihak terkait. 

 

Implikasi Manajerial 

1. Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga perlu melakukan pendekatan-pendekatan berbeda 

yaitu dengan pendekatan Pro-Buruh dan Pro-Perusahaan dalam menegosiasikan dan 

meninjau ulang nilai kebutuhan hidup layak. Pendekatan Pro-Buruh maksudnya adalah 
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SPN perlu terjun langsung, berkomunikasi dan berdiskusi dengan pekerja/buruh apa yang 

menjadi keluh kesah dan tuntutan mengenai komponen KHL yang logis yang dapat 

diperjuangkan dalam penetapan upah minimum. Pendekatan Pro-Perusahaan maksudnya 

adalah SPN perlu melakukan diskusi dan perundingan dengan perusahaan secara intens 

agar terjadi kesepakatan mengenai komponen KHL dan upah minimum sehingga tidak 

memberatkan perusahaan dalam pembayaran upah.  

2. Menghindari konflik kepentingan (ekonomis maupun politis) dengan cara mendengarkan 

dan menampung ide, aspirasi maupun sudut pandang dari pihak-pihak yang terkait serta 

melakukan pengamata, evaluasi dan tindak lanjut pada proses penetapan upah minimum 

maupun penyelesaian masalah PHK, sekaligus memperkuat peran tripartit, karena SPN 

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan hubungan 

industrial di Kota Salatiga khususnya dibidang pengupahan. 

3. SPN Kota Salatiga dapat memberikan tekanan psikologis dengan memberikan persepsi 

dan gagasan pada proses penetapan upah minimum di Kota Salatiga yakni dengan cara-

cara arif, bijaksana dan tanpa menciderai komitmen, maksudnya dengan menjadi menjadi 

penengah atau mediator serta membuat kesepakatan ‘win win solution’ bagi kedua belah 

pihak untuk membawa perubahan kesejahteraan pekerja kearah yang jauh lebih baik. 

4. Secara prosedural, SPN Kota Salatiga tetap perlu tunduk dan taat pada peraturan 

perundangan tentang ketenagakerjaan yang secara teknis mengatur tentang pengupahan. 

5. SPN Kota Salatiga perlu melakukan pendekatan melalui komunikasi dan diskusi serta 

memberikan wawasan dan sosialisasi pada suatu forum pada perusahaan yang tidak 

memiliki serikat pekerja guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial. 

6. SPN Kota Salatiga perlu memperluas keanggotaannya, karena tidak semua pekerja di 

Kota Salatiga menjadi anggota SPN.  

7. Perlu diadakannya sosialisasi oleh SPN Kota Salatiga kepada pekerja yang kurang 

memahami hak dan kewajibannya bilamana mereka mengalami sengketa hubungan 

industrial. 

Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Mendatang 

 Keterbatasan penelitian ini adalah menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak diketahui oleh Serikat Pekerja Nasional serta pekerja yang 
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tidak melaporkan kasus PHK kepada Serikat Pekerja Nasional maupun pihak terkait menyangkut 

nama baik perusahaan atau intimidasi dari perusahaan. Hal lain yang menjadi keterbatasan 

peneliti adalah peneliti belum bisa menemui dan melakukan wawacara langsung dengan pekerja 

yang terkena kasus perselisihan hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja guna 

mengetahui lebih jauh mengenai peran serikat pekerja.Hal tersebut menjadi kendala bagi peneliti 

untuk menggali lebih dalam lagi mengenai masalah PHK. Penelitian mendatang juga diharapkan 

dapat mengidentifikasi masalah-masalah perburuhan atau perselisihan hubungan industrial yang 

lain serta penyelesaian masalah tersebut guna mengetahui penyebab PHK diberbagai perusahaan 

di Kota Salatiga antara lain ; tindakan indisipliner, kontrak pekerja, tindak pidana yang dilakukan 

pekerja, usia pensiun pekerja serta ketidaksesuaian upah pekerja.  
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