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me-Rekonstruksi Jenjang Organisasi Pekerja/Buruh1 
*Implementasi Penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia 
 
Setyo Pamungkas2 
 

Prolog Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) ada perubahan mendasar yang signifikan dalam 
perkembangan organisasi pekerja/buruh di Indonesia. Kesadaran yang muncul adalah 
dengan makin dihargainya kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat bagi karyawan di perusahaan, dengan menempatkan kebebasan 
berorganisasi bagi pekerja sebagai hak substansial dalam undang-undang. 

Akan tetapi timbullah persoalan ketika Pemerintah sebagai regulator sebagai 
salah satu pilar ketenagakerjaan di Indonesia diperhadapkan pada kenyataan bahwa 
euphoria kebebasan pekerja ini makin bias. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah 
yang seharusnya mampu memberikan arahan sesuai undang-undang, justru terjebak 
pada paradigma mendukung kebebasan tanpa memberikan kontrol yang memadai. 
Serikat pekerja/serikat buruh muncul dan terbentuk di berbagai tingkatan, kemudian 
berlomba-lomba mencatatkan keberadaannya di instansi pemerintah yang 
membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili. Seringkali pemerintah lupa untuk menilik 
kembali peraturan yang menggarisbawahi tentang penjenjangan organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh, sehingga semua yang mendaftar (bisa saja) langsung diberikan 
bukti pencatatan. Padahal belum tentu serikat pekerja/serikat buruh yang hendak 
dicatat adalah serikat pekerja yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2000. 

Inilah salah satu persoalan di dalam pencatatan serikat pekerja/serikat buruh 
yang dapat menimbulkan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, terutama 
dalam hal eksistensi dan keabsahannya di mata hukum. Peranan pemerintah, 
khususnya Mediator Hubungan Industrial sebagai ‘pintu utama’ bagi keberadaan 
serikat pekerja/serikat buruh yang sah menjadi penting dan memahami setiap 
landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolaknya. Artinya bahwa 
Mediator HI harus punya peranan yang mampu menyaring atau menyeleksi 
keberadaan serikat pekerja, tanpa lupa dengan apa yang diatur oleh undang-undang. 

Serikat pekerja 
adalah organi-sasi 
yang mewakili 
kepentingan 
pekerja/buruh. 

Tentang serikat pekerja/serikat buruh sendiri merupakan organisasi yang eksis 
untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta 
meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sejarah 
telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam 
memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak 
merasakan manfaat dengan adanya organisasi serikat pekerja/buruh yang benar-benar 
mandiri (independence) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak 

                                                           
1 Materi disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, di Swiss-Belhotel Ambon, Jl. Benteng Kapaha No. 68 Ambon, pada tanggal 26 
s.d 28 Agustus 2013, yang diikuti oleh Pegawai Teknis Hubungan Industrial pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang 
Ketenagakerjaan. 
2 Freelance writer, blogger, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga-Jawa Tengah. mahasiswa 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, diperbantukan mengajar matakuliah Hukum 
Perusahaan dan Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum UKSW Salatiga, aktif sebagai tutor di Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum 
(UPBH) UKSW, pemerhati bidang hukum ketenagakerjaan, hukum media dan kerukunan umat beragama. 
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pekerja/buruh.3 Hal ini menjadi semacam kesempatan yang baik bagi pekerja/buruh 
tidak berada terus-menerus dalam posisi yang lemah, menjadi target dan dapat 
berperan lebih banyak dalam aktivitas produksi, khususnya dalam upaya perlindungan 
terhadap hak-hak pekerja. 

Melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh, secara regulatif diatur bahwa pekerja/buruh yang diwakili oleh serikat 
pekerja/serikat buruh dapat menaikkan posisi tawarnya secara individu maupun secara 
keseluruhan (organisasi), di hadapan pengusaha dalam perlindungan hak-haknya. 
Undang-undang ini yang merupakan aplikasi dari diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 
tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998, 
mengatur pembentukan, keanggotaan, pemberitahuan dan pendaftaran, hak dan 
kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut 
serikat pekerja/serikat buruh. Secara faktual, semenjak adanya undang-undang ini 
pula, kuantitas serikat pekerja/serikat buruh mengalami pertumbuhan yang sangat 
signifikan. Bahkan ribuan serikat pekerja/serikat buruh bermunculan dan 
mendaftarkan organisasinya tersebut ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Eksistensi serikat di 
masa embrionya dan 
regulasi 

Pada mulanya, serikat pekerja adalah sekelompok karyawan yang mengikatkan 
diri untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang terkait dengan upah, jam kerja dan 
lingkungan pekerjaan. Para karyawan inilah yang secara bertahap mempelajari bahwa 
perundingan sebagai sebuah kelompok yang bersatu yang dapat membawa mereka ke 
arah perbaikan dalam jaminan kerja, upah dan lingkungan kerja.4 Sedangkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan 
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 guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 1 angka 1). 

Oleh karena bertujuan untuk dapat meningkatkan kedudukan dalam posisi 
tawarnya melindungi hak, maka serikat pekerja/buruh memperjuangkan (setidak-
tidaknya) tentang jaminan pekerjaan bagi para anggotanya, perbaikan dalam hal upah, 
jam kerja dan kondisi pekerjaan serta hak-hak lainnya dalam kerangka kebebasan. 
Tujuan ini dicapai secara pokok melalui tawar-menawar yang kolektif, yaitu melalui 
proses negosiasi antara pihak pengusaha (biasanya diwakili manajemen) dengan 
perwakilan serikat pekerja dengan maksud tercapai kesepakatan bersama tentang hal-
hal tersebut di atas. 

Kedudukan serikat 
pekerja berdasar 
wilayah 

Serikat pekerja/serikat buruh dapat ditemukan di tingkat lokal, nasional dan 
internasional. Umumnya serikat pekerja di tingkat lokal mewakili para anggota yang 
berada pada wilayah tertentu, misalnya sebuah komunitas. Sedangkan serikat pekerja 
tingkat nasional adalah organisasi pekerja/buruh yang terdiri atas beberapa unsur 

                                                           
3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan. Sinar Grafika; Jakarta, 2009. Hal. 21. 
4 Usaha terorganisir dari para karyawan percetakan di tahun 1786 dengan hasil upah minimum pertama di Amerika Serikat sebesar 1 
dollar per hari. Setelah lebih dari 100 tahun, New York City karyawan pembuat konduktor trem mampu menegosiasikan penurunan hari 
kerja mereka dari 17 jam menjadi 12 jam. 
Louis E. Boone, dkk. Pengantar Bisnis: Komtemporer. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat; Jakarta, 2006. Hal. 451-452.  
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lokal. Serikat pekerja tingkat internasional adalah serikat nasional dengan anggota di 
luar wilayah negara tertentu. Yang menarik adalah bahwa dengan bertumbuhnya 
jumlah serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia, justru yang paling banyak 
dimunculkan dewasa ini yaitu kerentanan dan kekurang terampilnya cara 
berorganisasi di kalangan serikat pekerja/serikat buruh. Misalnya makin banyaknya 
serikat pekerja yang merupakan pemisahan dari serikat pekerja yang lama, kelompok-
kelompok yang membentuk serikat pekerja baru, dengan membubuhi kata ‘reformasi’ 
atau ‘baru’. Fenomena inilah yang menimbulkan persepsi yang beragam. 

Kelompok dan afiliasi 
serikat pekerja 

Dengan keadaan yang demikian, akan menyebabkan adanya pengelompokan-
pengelompokan serikat pekerja/serikat buruh yang sesuai dengan prinsip ideologi, 
latar belakang bidang pekerjaan, tujuan, wilayah dan lain sebagainya. Demikian 
sehingga dikenal dengan adanya afiliasi serikat pekerja/serikat buruh yang bahkan oleh 
undang-undang diakui sebagai wujud dari pelaksanaan kebebasan berserikat dan 
berkumpul sesuai hak asasi manusia. Afiliasi serikat pekerja/serikat buruh sangat 
positif bilamana dilakukan sebagai upaya meningkatkan peranan di dalam 
perkembangan hubungan industrial. Namun juga menjadi dilema ketika menjadi 
sumber dari gejolak ketenagakerjaan pada tingkatan lokal maupun nasional. Oleh 
karena itu, penjenjangan organisasi, khususnya dalam struktur organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh yang berafiliasi, harus diatur secara komprehensif dalam 
kerangka struktur yang jelas, fungsi dan kewenangan anggota yang menjadi pengurus. 

 

Pencatatan Serikat 
Pekerja 

Untuk mendapatkan keabsahan atas eksistensi serta dapat melaksanakan hak 
dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja/serikat buruh, maka setiap terbentuknya 
serikat pekerja/serikat buruh tersebut harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan 
sesuai domisilinya. Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU No. 21/2000 telah mengatur 
mengenai pemberitahuan dan pencatatan bagi serikat pekerja/serikat buruh, federasi 
dan konfederasi. Secara teknis, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16 
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Peraturan ini 
memunculkan bentuk kewajiban bagi organisasi, yakni bahwa serikat pekerja/serikat 
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah 
terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. 

Prinsip penting 
dalam pencata-tan 
serikat pekerja  

Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh adalah pencatatan terhadap 
pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh. Artinya bahwa pencatatan itu hanya dilakukan kepada serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
telah terbentuk, yakni5: 

- Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh 
yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa 
perusahaan; 
 

                                                           
5 Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2000. 
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- Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat 
buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan; 

- Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat 
buruh; 

- Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat 
pekerja/serikat buruh; 

Hak organisasi 
serikat pekerja 

Hanya 4 (empat) organisasi di ataslah yang dapat dicatatkan di instansi 
pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili, sehingga bilamana ada 
organisasi lain yang tidak memiliki definisi tersebut, bukanlah organisasi yang dapat 
disebut sebagai serikat pekerja. Dalam kerangka yang demikian, UU No. 21/2000 
menganut approval theory yakni bahwa serikat pekerja/serikat buruh yang sudah 
dicatat barulah dianggap sebagai serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki hak dan 
kewajiban sebagai serikat pekerja/serikat buruh. Hak dan kewajiban serikat 
pekerja/serikat buruh juga terbatas dalam hal-hal sebagaimana berikut: 

a) membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; 
b) mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial  
c) mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; 
d) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; 
e) melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 

Penjenjangan 
Organisasi Serikat 
Pekerja/Serikat 
Buruh 

Pasal 8 UU No. 21/2000 diterangkan bahwa perjenjangan organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh 
diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya. Sedangkan di 
dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan tentang penjenjangan organisasi serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah 
sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat kabupaten kota, propinsi, dan 
nasional. Dengan demikian, maksud  dari keberadaan pasal ini adalah bahwa 
penjenjangan organisasi serikat pekerja ada pada mekanisme penyelenggaraan 
organisasi serikat pekerja sendiri, yang secara internal menjadi tanggung jawabnya 
sendiri pula. Pertanyaannya adalah bagaimana melihat implementasi dari 
penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut? 

Fakta yang terjadi semenjak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2000, 
Kepmenakertrans No. 16/2000, Kepmenakertrans No. 201/20016 dan Permenakertrans 
No. 06/20057, pemerintah pada aras yang teknis, yakni instansi ketenagakerjaan di 
tingkat kota dan kabupaten (oleh karena domisili serikat) seringkali bertindak keliru 
dalam hal pencatatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Berkaitan dengan hal 
tersebut, seringkali pula pencatatan serikat pekerja/serikat buruh menjadi awal 
permasalahan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Menarik memang 
ketika pemerintah diperhadapkan pada dilema kedudukannya sebagai regulator. 

                                                           
6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam 
Kelembagaan Hubungan Industrial. 
7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Ve rifikasi 
Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
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Penjenjangan 
organisasi serikat 
adalah domain 
internal 

Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat berdasarkan Pasal 8 UU No. 
21/2000 telah jelas dan merupakan domain internal organisasi serikat pekerja/serikat 
buruh itu sendiri. Penjenjangan ini oleh serikat pekerja/serikat buruh (biasanya) 
dimulai dari sejak serikat pekerja/serikat buruh memiliki korespondensi atau afiliasi 
dengan organisasi pekerja diluar organisasinya sendiri. Bahwa kemudian inilah yang 
disebut dengan penundukkan diri sendiri pada prinsip-prinsip organisasi yang menjadi 
afiliasinya.8 Hal ini biasanya pula ditunjukkan dengan adanya Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga yang identik dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga organisasi afiliasinya. 

Struktur dalam penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh 
merupakan indikasi yang paling sederhana untuk dilihat sebagai titik awal apakah 
organisasi ini memiliki kepengurusan pada tingkat wilayah tertentu. Perlu dimengerti 
dan dipahami secara mendalam bahwa makna kebebasan berserikat yang diakui 
dalam Konvensi ILO No. 87 adalah kebebasan untuk ikut bergabung atau tidak 
bergabung dengan organisasi pekerja yang lainnya. Penjenjangan organisasi berkaitan 
erat dengan makna kebebasan tersebut. Bahwa belum ditemukan (atau saya yang 
tidak menemukan) adanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki jenjang 
organisasi bilamana serikat pekerja/serikat buruh tersebut tidak berafiliasi atau 
mandiri atau independen. Kalaupun serikat pekerja/serikat buruh tersebut bekerja 
sama dengan organisasi pekerja yang lain, secara substansial diyakini tidak akan 
terintervensi. 

Indikasi adanya 
jenjang-jenjang 
organisasi serikat 

Karena diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri, 
maka beberapa indikasi dapat dilihat sebagai bentuk bahwa serikat pekerja/serikat 
buruh memiliki penjenjangan organisasi. Misalnya dalam muatan-muatan AD/ART 
sebagai berikut: 

Bentuk. Umumnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi, konfederasi yang 
didirikan dan kemudian mencatatkan dirinya ke instansi terkait, di dalam AD/ART-nya 
menyatakan bentuk organisasinya. Pernyataan tersebut tertuang dalam bunyi 
beragam, yang pada pokoknya menunjukkan bentuk organisasinya sekaligus 
tingkatannya. Contoh: “Organisasi ini bernama XXXX Serikat Pekerja tingkat 
Nasional/Provinsi/Perusahaan/dsb…”. Pernyataan ini mengindikasikan adanya 
jangkauan wilayah yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

Kedudukan. Didirikan berdasarkan domisili, serikat pekerja/serikat buruh, 
federasi dan konfederasi selalu mengungkapkan keberadaan domisilinya. Kedudukan 
di dalam AD/ART dimaksudkan agar semua stakeholders mengetahui dimana letak 
sekaligus fungsi organisasi tersebut. Contoh: “XXXX Serikat Pekerja ini berkedudukan 
di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat organisasi”. Dengan 
menyatakan adanya ‘pusat’ maka ada kemungkinan bahwa organisasi ini memiliki 
kendali terhadap organisasi yang merupakan anggota organisasi pusatnya. 

 

                                                           
8 Afiliasi berbeda dengan ‘aliansi’ oleh karena aliansi hanya bersifat temporer, yakni hanya terbentuk untuk mencapai kepentingan atau 
tujuan tertentu (berhasil tercapai maupun tidak) serta strukturnya memiliki kesetaraan kedudukan organisasi antar anggota organisasi 
aliansi. Promoter hanya bertindak sebagai leader of temporally movement. 
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Pernyataan afiliasi. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 
konfederasi memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi perburuhan lain 
(terutama organisasi pekerja yang memiliki jangkauan wilayah yang luas). Bilamana 
organisasi tersebut hendak membuka peluang adanya afiliasi, dapat dinyatakan 
dengan: “Organisasi ini dapat bergabung dengan organisasi pekerja …… di tingkat 
…… dalam bentuk …… di wilayah Indonesia dan atau dapat bergabung dengan 
organisasi yang sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Keanggotaan. Pendiri dan pembentuk serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 
konfederasi adalah mereka yang merupakan unsur-unsur utama dalam pembentukan 
organisasi, dan dipastikan akan menjadi anggota organisasi. Dengan demikian, 
tentang keanggotaan akan memberikan ciri adanya jenjang organisasi bilamana ada 
keterwilayahan sebagai landasan. 

Susunan Organisasi. Inilah yang selalu dapat menjadi indikasi kuat adanya jenjang 
organisasi di dalam serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi. Susunan 
organisasi yang disusun secara internal organisasi mengindikasikan kemampuan 
organisasi dalam menentukan struktur pengurus berdasarkan pertimbangan wilayah 
dan kemampuan organisasinya. 

Ruang lingkup organisasi. Khususnya yang berkaitan dengan jangkauan wilayah 
yang merupakan indicator dalam menentukan ada tidaknya jenjang organisasi 
berdasarkan kewilayahannya. 

Dan lain sebagainya.   

 

Masalah dalam 
pencatatan yang 
berkaitan dengan 
penjenjangan 
organisasi 

Adanya pengurus serikat pekerja berdasarkan jenjang organisasinya, 
menimbulkan masalah di daerah, khususnya bagi instansi yang membidangi 
ketenagakerjaan sesuai domisili. Banyak istilah yang menunjuk pada pengurus serikat 
pekerja yang kemudian ketika terbentuk pertama kali, kemudian mengajukan 
pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di instansi dengan membawa seluruh 
persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kemudian terjadi, pengurus 
yang terbentuk sesuai tingkat wilayah, dicatat dan diperlakukan sama seperti 4 
(empat) organisasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana di dalam UU No. 
21/2000.  

Pengurus serikat 
pekerja tingkat 
wilayah 

Disebut dengan istilah Dewan Pengurus Cabang/Daerah/Pusat, Pengurus Tingkat 
Cabang/Daerah/Pusat, Kongres Cabang/Daerah/Pusat dan lain sebagainya (selanjutnya 
dalam makalah ini disebut dengan istilah DPC/D), yang mana istilah ini menunjuk pada 
keberadaan kepengurusan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, namun tidak 
memiliki payung hukum yang kuat. Secara formal undang-undang tidak memberikan 
acuan yang jelas sebagai patokan. Satu-satunya acuan yaitu Pasal 8 UU No. 21/2000 
beserta penjelasannya. Dalam kerangka undang-undang, keberadaan organisasi 
tersebut menjadi bagian di dalam mekanisme penyelenggaraan sebagaimana 
dimaksud di dalam Pasal 8 UU 21/2000. Penjenjangan menjadi istilah untuk dipahami 
bahwa secara detail masing-masing organisasi serikat pekerja dapat mengelola dan 
mengembangkan organisasinya. Pengurus serikat pekerja di tingkatan wilayah ini 
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adalah bukan merupakan serikat pekerja/serikat buruh yang dimaksud di dalam Pasal 1 
UU No. 21/2000, sehingga tidak perlu untuk dicatatkan di instansi yang membidangi 
ketenagakerjaan (sesuai domisili). Dengan adanya ketentuan ini, maka tentang 
penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh menjadi tanggung jawab intern 
organisasi serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri sekaligus milik dan domain 
organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh itu sendiri. 

Alasan tidak perlu 
dicatat 

Mengapa kemudian tidak perlu di catat? Alasan yang pertama adalah bahwa 
kepengurusan organisasi atau keberadaannya serupa dengan kumpulan organisasi 
(berdasarkan afiliasi), namun berbeda artinya dengan aliansi. DPC/D merupakan 
perwujudan dari kehendak organisasi pekerja (khususnya bagi serikat pekerja-serikat 
pekerja) dan ditujukan untuk berperan secara formal. Keberadaannya diakui, 
disepakati secara bersama oleh pendukungnya sebagai sebuah wujud dari adanya 
komitmen antar organisasi serikat pekerja. Konsekuensi pentingnya adalah demi 
mendapatkan kepastian posisi tawar di dalam kelembagaan hubungan industrial. 
Perannya akan menjadi perwakilan dari organisasi-organisasi pekerja yang merupakan 
pendukungnya. 

Kedua, DPC/D tidak memiliki karakter yang sama dengan serikat pekerja/serikat 
buruh, federasi dan konfederasi sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 21/2000. 
Tidak berkarakter demikian karena undang-undang tidak mengakomodasinya secara 
otentik yang detail dan terperinci. Keabsahan berdirinya muncul karena serikat pekerja 
memberikan pengakuan untuk dapat mewakili kepentingannya secara general. DPC/D 
juga tidak dapat disebut sebagai federasi? Jawabannya pasti tidak. Bahwa yang sebut 
federasi dalam UU No. 21/2000 adalah karena federasi baru ada ketika beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh membentuk dan menjadi anggota sebuah federasi 
serikat. Sebuah federasi pun harus dibentuk oleh minimal 5 serikat pekerja/serikat 
buruh (Pasal 6). Tentu saja meskipun DPC/D merupakan gabungan serikat pekerja 
(yang pada umumnya lebih cenderung menarik serikat pekerja untuk bergabung), 
DPC/D bukanlah serikat pekerja ataupun federasi atau konfederasi. 

Pengurus wilayah  
adalah Perangkat 
Organisasi 

Pasal 23 UU No. 21/2000 merupakan ketentuan bahwa pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis 
keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Adapun pengurus 
yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengurus dari serikat pekerja (yang sudah 
memiliki nomor bukti pencatatan). Perintah pasal ini juga menunjuk kepada serikat 
pekerja/serikat buruh yang harus diketahui keberadaannya oleh mitra kerjanya, melalui 
pemberitahuan. Dalam makna yang sempit, mitra kerja adalah pengusaha. Sedangkan 
dalam maknanya yang luas, mitra kerja serikat pekerja bisa merupakan semua pihak 
yang memiliki kepentingan dengan keberadaan serikat pekerja tersebut. Hal ini juga 
tidak mengindarkan tentang adanya persoalan mengenai ‘pencatatan’ dan 
‘pemberitahuan’ serikat pekerja/serikat buruh. 

Disamping itu, pasal ini secara tidak langsung mengharuskan organisasi pekerja 
mendorong pengurus agar berperan aktif, khususnya dalam hal pemberitahuan dan 
pencatatan. Badan inilah yang disebut perangkat organisasi yang aktif. 
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Konsep pencatatan 
dan pemberitahuan 

Arti dari pencatatan di dalam UU No. 21/200o adalah sebagaimana diatur di 
dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Maksud dari pencatatan ini adalah agar serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
sudah tercatat dapat memiliki hak dan kewajiban. Berbeda dengan makna 
pemberitahuan yang bermaksud untuk memberikan informasi mengenai adanya 
tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi 
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.9 Ketentuan ini secara teknis diperjelas 
dalam Kepmenakertrans No. 16/2001, yang memberikan dua hal mendasar secara 
teknis yakni: 

a. Pencatatan, hanya dilakukan bila: 
1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh 

telah terbentuk dan memenuhi persyaratan (Pasal 2); 
2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh 

yang telah memiliki nomor bukti pencatatan berpindah domisili (pencatatan ulang) 
dengan syarat organisasi pekerja telah memberitahukan secara tertulis kepada 
instansi yang telah memberikan nomor bukti pencatatan dan menghapusnya (Pasal 
6); 

3) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh 
bila terjadi perubahan AD/ART (pencatatan sebagian dalam buku pencatatan, Pasal 7 
jo Pasal 3); 

b. Pemberitahuan 
1) Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bila serikat 

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh telah 
terbentuk (Pasal 2, mendapatkan bukti pencatatan); 

2) Pemberitahuan tertulis kepada mitra kerjanya (sesuai tingkatannya) bila serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah 
mendapat nomor bukti pencatatan (Pasal 5); 

3) Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat yang baru sesuai 
domisili yang baru bila melakukan perpindahan domisili serikat pekerja/serikat 
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 6);  

4) Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan yang memberikan nomor 
bukti pencatatan bila terjadi perubahan AD/ART (Pasal 7 ayat 2); 

5) Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
menerima bantuan keuangan dari luar negeri untuk kegiatan organisasi (Pasal 8, 
diberikan tanda bukti pemberitahuan); 

6) Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang 
telah bubar (Pasal 9, dicabut tanda bukti pencatatan). 

Surat Edaran Dirjen 
PHI dan Jamsos No: 
B.432/PHIJSK/VIII/2012 
perihal 
Pemberitahuan 
Perangkat 
Organisasi/Wilayah 
SP/SB, Federasi dan 
Konfederasi SP/SB 

Dengan demikian, setiap aktivitas serikat pekerja yang ada di wilayah domisili 
dan juga daerah tempat aktivitas tersebut dilakukan, maka harus memberitahukan 
perihal tersebut kepada kepada mitra kerjanya, yang dalam hal ini termasuk 
pemerintah. Konteks ini dipahami oleh Pemerintah, melalui Surat Edaran Dirjen PHI 
dan Jamsos No: B.432/PHIJSK/VIII/2012 perihal Pemberitahuan Perangkat 
Organisasi/Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB.  

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen tersebut sebenarnya bertitik tolak 
dari Pasal 23 UU No. 21/2000, yakni bahwa Pemerintah mengemukakan dasar tentang 

                                                           
9 Hal ini dituangkan di dalam Pasal 23 yang secara khusus hendak memberikan pengertian kepada organisasi pekerja agar eksistensinya 
dapat diketahui oleh pihak lain yang merupakan mitra kerjanya atau para stakeholders yang dapat memberikan keuntungan secara positif 
bagi perkembangan organisasi secara input dan output. 
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adanya keharusan bagi organisasi SP/SB, federasi dan konfederasi bilamana memiliki 
kepengurusan pada tingkat wilayah kepemerintahan (kab/kota, provinsi, nasional) 
memberitahukan keberadaannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat sesuai 
dengan cakupannya (dinas kab/kota, dinas provinsi, nasional).  Yang harus diperjelas 
juga bahwa DPC/D merupakan perangkat organisasi serikat pekerja, bukan serikat 
pekerja yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana serikat pekerja, federasi dan 
konfederasi di dalam UU No. 21/2000. 

Kelemahan-
kelemahan yuridis 

Menjadi persoalan, karena DPC/D banyak yang sudah memiliki bukti pencatatan 
dan bergerak sebagaimana hak dan kewajiban serikat pekerja/federasi/konfederasi 
yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan.  Demikian yang perlu diluruskan adalah 
DPC/D yang sudah terlanjur tercatat dan sudah memiliki nomor bukti pencatatan, 
(sekali lagi) bukanlah pencatatan pembentukan serikat pekerja. Bahwa pencatatan 
(yang sudah terlanjur) itu hanya merupakan bentuk pemberitahuan tentang 
keberadaan organisasi. Keadaan ini sebenarnya kelemahan pemerintah sendiri yang 
kurang memberikan pemahaman kepada pekerja. 

Apakah dengan demikian persoalan tentang penjenjangan organisasi pekerja 
dapat terakomodasi? TIDAK. 

Ada banyak fakta yang membuktikan bahwa dari sisi regulasi UU No. 21/2000 
dan turunannya banyak terdapat celah dalam aplikasinya di lapangan. Masalah jenjang 
organisasi tidak terakomodasi dalam bentuk strategi procedural secara hukum yang 
mudah dan tidak membingungkan. Masalah aktivitas pengurus tingkat wilayah yang 
seringkali timpang karena secara hukum, organisasi pekerja ini adalah organisasi yang 
unik tidak sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Sterilisasi jenjang 
organisasi dari intervensi politik, pihak asing dan doktrin-doktrin yang terus menerus 
berkembang di dunia internasional, belum mendapatkan perhatian khusus. Dan 
bahkan tentang pemisahan organisasi yang sampai sekarang hampir tidak pernah 
tersentuh. 

Epilog  Selain hal-hal tersebut, masih banyak perkara lain yang layak diperhitungkan dan 
harus diberikan antisipasi hukum yang tepat sasaran. Di dalam kenyataannya 
peraturan perundang-undangan tersebut masih belum cukup memberikan panduan 
dalam aplikasinya. Maka perlu strategi dan metode khusus bagi pemerintah, 
khususnya Mediator HI untuk dapat menerjemahkan dengan tindakan-tindakan yang 
rasional dan sesuai undang-undang. Ingat, bahwa Mediator HI sebagai narasumber 
utama di gerbang utama. Jadi harus mampu memberikan pengertian dan memiliki 
kompetensi yang sesuai. 

 
 
 
 
 

----- 
end 


