
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berkembangnya bidang industri saat ini di dunia, maupun khususnya di 
Indonesia telah membawa pengaruh bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara 
yang memiliki beragam jenis industri, mulai dari industri berskala mikro hingga 
besar. Dalam dunia industri, suatu kegiatan produksi tentunya tidak dapat berjalan 
tanpa ada bantuan dari tenaga manusia, di mana manusia dianggap sebagai suatu 
sumber daya utama. Sebagaimana yang disampaikan Remen et al. (2018) bahwa 
dalam proses produksi sudah barang tentu akan melibatkat pemodal (Pengusaha) 
dan tenaga kerja (man power). 

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam sebuah industri atau 
perusahaan merupakan makhluk sosial, di mana antar sesama saling menjalin 
komunikasi, bahkan cenderung membentuk kelompok-kelompok kecil. Di dalam 
kelompok tersebut pula, terjadi beragam interaksi hingga timbulnya rasa saling 
keterkaitan diantara individu-individu tersebut. Kelompok dapat diartikan sebagai 
kumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan memelihara hubungan 
yang stabil, berbagi tujuan bersama, dan merasakan diri mereka menjadi sebuah 
kelompok (Greenberg dan Robert 2003), kemudian Gibson et al. (2012) 
mendefinisikan kelompok sebagai dua atau lebih pekerja yang berinteraksi satu 
sama lain dengan cara berperilaku atau kinerja anggota dipengaruhi oleh perilaku 
dan atau kinerja anggota lain. 

Perusahaan sebagai tempat di mana SDM berkumpul wajib memberikan 
kebebasan bagi para SDM-nya untuk berkelompok, berorganisasi ataupun 
berserikat sesuai pasal 28 E Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 
tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dari ketentuan tersebut setiap warga 
negara Indonesia tanpa memandang segala perbedaan, baik ras, jenis kelamin, 
agama dan lain-lain, berhak menjadi bagian dari suatu organisasi dan 
memanfaatkan organisasi tersebut guna kepentingannya secara adil dengan 
memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai makhluk sosial. Dalam hal 
ini, perusahaan sebagai tempat bernaungnya SDM, maka diwajibkan untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut dengan memberi kebebasan untuk dapat 
membentuk suatu kelompok atau organisasi sebagai wadah bagi para karyawannya 
untuk memberikan aspirasi dan berkumpul, yang mana biasa disebut dengan serikat 
pekerja (SP) atau serikat buruh (SB). SP didefinisikan Handoko (1985) sebagai 
organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan 
pendapat, melindungi dan memperbaiki, melalui kegiatan kolektif, kepentingan-
kepentingan sosial, ekonomi dan politik para anggotanya, di mana kepentingan 
dominan yang diperjuangkan oleh SP adalah terkait ekonomi, sebagaimana 
disampaikan Zega (2017) bahwa masih banyak dari buruh yang menerima upah 
upah yang sangat tidak layak, karena tidak sesuai dengan tingkat pengeluaran rata-
rata buruh di wilayah dia bekerja, buruh juga masih banyak yang tidak memiliki 
jaminan sosial dan perlindungan kerja, maka kecenderungan faktor ekonomi inilah 
yang terus diperjuangkan oleh SP. 
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Sejarah gerakan pekerja atau buruh di Indonesia menurut Sumanto (2014) 
terbagi dalam beberapa periode, yaitu : 
1. Masa penjajahan Hindia Belanda (sebelum tahun 1879). 
2. Masa munculnya Gerakan Serikat Buruh di Indonesia (1879-1945). 
3. Masa revolusi (17 Agustus 1945-1959). 
4. Masa demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-1965). 
5. Masa orde baru (30 September 1965-1998). 
6. Masa reformasi sampai dengan sekarang. 

 
Pendirian SP di Indonesia dimulai dari abad ke 19, di mana pada tahun 1879 

berdiri Netherland Indische Onderwys Genootschap (NIOG) atau SP Guru Hindia 
Belanda, yang pendiriannya dipengaruhi oleh pertumbuhan pergerakan buruh 
sekitar tahun 1860-1870 di Belanda. Setelah berdirinya NIOG ini, kemudian 
memicu berdirinya organisasi-organisasi serikat pekerja lainnya, mulai dari 
berdirinya SP Pos (Pos Bond) pada tahun 1905, SP Perkebunan (Cultuur Bond) dan 
SP Gula (Zuiker Bond) pada tahun 1906, SP Pegawai Pemerintah pada tahun 1907, 
SP Kereta Api (Spoor Bond) pada tahun 1913, dan lain sebagainya hingga saat ini.  

Menyadari pesatnya pendirian SP dan pentingnya peraturan yang mengatur 
tentang SP, maka pemerintah Indonesia meratifikasi hasil dari konvensi 
International Labour Organization (ILO 1998) nomor 87 tahun 1948 mengenai 
Hak Berserikat dan Perlindungan atas Hak Organisasi, yang menyebabkan 
pertumbuhan SP melonjak naik di dalam negeri, hal ini ditandai mulai tahun 1998 
setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 
1998 yang berisi mengenai pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan 
Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, banyak karyawan di 
perusahaan yang mendirikan SP dan para karyawan mulai aktif menyuarakan 
aspirasinya melalui SP (Sekneg 1998). Kemudian, (Sekneg 2000) dengan 
dikeluarkannya UUD nomor 21 tahun 2000 tentang SP atau SB yang mengatur 
mengenai definisi, peranan, tujuan, manfaat dan lain sebagainya, maka timbulah 
kekuatan dari para karyawan yang merasa yakin dan terjamin haknya untuk 
membentuk suatu SP dengan harapan dapat dijadikan suatu wadah untuk 
menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak pekerja kepada pihak 
manajemen perusahaan, yang sebelumnya hal ini cenderung sulit dilakukan 
dikarenakan tidak terfasilitasinya penyampaian aspirasi kepada pihak manajemen 
perusahaan. Pendirian SP inipun tentunya harus dilakukan secara demokratis, 
bebas, mandiri dan bertanggung jawab tanpa campur tangan atau pengaruh pihak 
manapun (Yunarko 2011).  

 Perusahaan, sebagai tempat bernaungnya SP juga wajib mendukung dan 
memfasilitasi keberadaan organisasi ini, di mana salah satu bentuk dukungannya 
dengan tidak menghalangi karyawan untuk bergabung dengan SP tanpa 
memberikan sanksi, apabila karyawan tersebut berperan aktif dalam SP dan 
manajemen perusahaan sudah seharusnya mampu menjalin komunikasi harmonis 
dengan SP, dengan tujuan perusahaan memahami apa saja keluhan, kritik maupun 
saran yang dikemukakan oleh karyawannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh 
Simorangkir (2016) bahwa SP dianggap perlu dalam upaya melindungi pekerja 
terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha. SP dalam perusahaan 
merupakan salah satu bentuk perhatian dari organisasi kepada SDM, yaitu 
menunjukkan kecenderungan meningkat, di mana pekerja semakin mendapatkan 
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kepercayaan, diberdayakan dan didengar pendapatnya (Wibowo 2013). Kaitan 
antara manajemen perusahaan dengan pekerja maupun serikat pekerjanya, dapat 
menjadi bagian dari adanya hubungan industrial yang harmonis. Hubungan 
industrial didefinisikan Simanjuntak dalam Sumanto (2014) sebagai hubungan 
semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa 
di suatu perusahaan, dan kemudian menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan 
dalam suatu perusahaan terdiri dari :  
1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak 

manajemen. 
2. Para pekerja atau buruh dan SP atau serikat buruh. 
3. Konsumen atau para pengguna produk atau jasa. 
4. Perusahaan pengguna. 
5. Masyarakat sekitar. 
6. Pemerintah. 

 
Hubungan industrial menurut Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 

diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 
proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau 
buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 
1945 (Sekneg 2003). Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan industrial dapat 
tercipta apabila ada hubungan yang dijalin antara pekerja atau karyawan, pihak 
yang mempekerjakannya atau pengusaha dan pemerintah, seperti dilihat pada 
Gambar 1: 

 

 
   Sumber : UU nomor 13 tahun 2003 (diolah) 
Gambar 1 Pihak-pihak yang berkaitan dalam hubungan industrial 

Menurut Sumanto (2014), suatu hubungan industrial dapat dinilai baik, 
apabila terdiri atas : 
1. Sistem kompensasinya adil. 
2. Kondisi kerja sehat dan aman. 
3. Ada peluang untuk memanfaatkan kapabilitas seseorang. 
4. Ada peluang untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir, dan keamanan 

kerja. 
5. Ada integrasi sosial dan identitas dalam organisasi. 
6. Ada kesesuaian antara peran kerja dan kehidupan pekerja lainnya dalam 

pekerjaan. 

Pemerintah

PekerjaPengusaha
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7. Ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam memperbaiki 
lingkungan kehidupan kerjanya. 

Ketujuh indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur, apabila sebuah 
perusahaan telah melakukan hubungan industrial harmonis dengan karyawannya 
maupun dengan SP, hal ini sesuai dengan pendapat dari Zulkarnaen (2016) bahwa 
hubungan industrial merupakan sistem hubungan   yang   terbentuk   antara   para 
pelaku   dalam   proses   produksi   barang atau   jasa, yang   terdiri   dari   unsur 
pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah, yang    didasarkan    kepada nilai-
nilai dan hukum dasar suatu bangsa atau negara. Umumnya, keberadaan SP dalam 
sebuah perusahaan berperan penting untuk memperjuangkan ketujuh indikator 
tersebut sebagai perwakilan karyawan kepada pihak manajemen, karena tidak 
memungkinkan pihak manajemen harus menampung satu persatu aspirasi masing-
masing karyawan, maka hal ini difasilitasi dan diwadahi oleh SP. Selanjutnya, 
kaitan antara hubungan industrial yang harmonis adalah tercapainya prinsip good 
corporate governance (GCG) yang menurut Suwardiyono (2006), prinsip good 
corporate governance ini, maka diharapkan akan tercipta pengelolaan perusahaan 
yang efektif dan efisien yang diwujudkan dalam bentuk adanya transparansi 
(tranparancy), dapat dipertanggungjawabkan (accountable), bertanggungjawab 
(responsible), dan adil (fairness). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 
tahun 2014, tercatat ada 6.808 SP dengan jumlah anggota 1.678.364 orang di 
Indonesia. Jumlah yang ada tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Organisasi 
Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), yaitu Timboel Siregar dianggap masih terbilang 
sedikit. Menurut dirinya, jumlah keanggotaan SP yang masih sedikit dikarenakan 
adanya kecenderungan dari para karyawan yang banyak mendapatkan sanksi 
pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika ingin berserikat, sehingga banyak 
karyawan yang tidak bergabung dalam SP (Ady 2015). Padahal, sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang ada, pekerja diperbolehkan untuk membentuk lebih dari 
satu SP di sebuah perusahaan, di mana hal ini bermakna bahwa kebebasan 
berserikat di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

Minimnya partisipasi karyawan bergabung dalam organisasi SP memang 
menjadi sebuah permasalahan, apakah keputusan mereka untuk tidak bergabung 
tersebut murni dikarenakan kurang berminat dalam berorganisasi, atau 
kecenderungan takut akan di PHK jika terlibat aktif dalam SP, sebagaimana yang 
disampaikan Sunardi (2017), salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk 
mengebiri serikat buruh, salah satunya dengan sistem kerja kontrak & outsourcing, 
kemudian pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Fauzi (2015), 
data yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dari 
banyaknya pengaduan kasus PHK  sepanjang bulan Januari 2015 hingga Januari 
2016 tercatat 1.409 buruh di PHK yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa 
Barat dan Banten di mana dari total tersebut, terdapat 210 buruh di Provinisi DKI 
Jakarta) dan 770 buruh di Provinsi Jawa Barat yang di PHK karena pemberangusan 
serikat (union busting). Jumlah kasus ini terhitung cukup besar dibanding penyebab 
PHK lainnya menurut laporan yang diterima LBH Jakarta. Union busting dapat 
diartikan sebagai suatu praktik di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk 
menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya. Upaya perusahaan 
dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan menggunakan 
berbagai macam cara dan alasan (FKISPI Kabupaten Tangerang 2012) 
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Sumber : LBH Jakarta (2016) 
Gambar 2  Data pengaduan kasus yang diterima oleh LBH Jakarta Januari 2015 - 

Januari 2016, diolah 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh LBH Jakarta, tindakan perusahaan 
untuk melakukan union busting dengan PHK karyawan secara sepihak telah 
melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Selain rasa 
takut akan di PHK, dan hal lainnya karena minimnya partisipasi karyawan 
berserikat dikarenakan kurang mengetahui fungsi dan peranan organisasi SP. 
Padahal, dengan minimnya partisipasi karyawan untuk bergabung dalam SP, maka 
akan ada kesulitan memperjuangkan hak-hak, menyampaikan aspirasi atau tindakan 
lainnya kepada pihak manajemen perusahaan tempat bekerja. Tindakan ini 
seharusnya merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi SP.  

Keberadaan SP dalam sebuah perusahaan di Indonesia tampaknya sudah 
mulai berkembang, di mana beragam jenis perusahaan, baik perusahaan swasta, 
badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) maupun 
lembaga negara sudah cukup banyak memiliki organisasi SP di institusinya. Hal ini 
bermakna, bahwa pelaku industri maupun pemangku kepentingan lainnya dalam 
sebuah perusahaan sudah memiliki pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur 
tentang hak mendirikan SP dan juga manfaat keberadaan SP dalam suatu 
perusahaan. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan lembaga 
pemerintahan berbentuk badan hukum publik, turut serta dalam mendukung 
ketentuan yang berlaku dengan memberikan kebebasan kepada para karyawannya 
untuk membentuk suatu SP. SP pada BPJS Ketenagakerjaan diberi nama SP BPJS 
Ketenagakerjaan (SP BPJS  Ketenagakerjaan) yang didirikan pada tanggal 24 April 
1999. SP BPJS Ketenagakerjaan (2014) ini merupakan transformasi dari SP 
Jamsostek (SPJ) sewaktu BPJS Ketenagakerjaan masih berbentuk PT Jamsostek 
(Persero) sebagaimana yang disampaikan Anggaran Dasar (AD) Bab 1 pasal 2 
mengenai waktu dalam Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) SP 
Jamsostek tahun 2014 (SP BPJS-TK 2014). 
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SP BPJS Ketenagakerjaan didirikan sebagai wujud semangat dari adanya 
hubungan industrial antara karyawan dengan manajemen perusahaan, di mana SP 
BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi 
perusahaan untuk dijadikan wadah oleh para karyawan untuk menyalurkan aspirasi, 
membela hak dan kepentingan anggota, serta berperan aktif untuk membantu 
meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para karyawan. Hal ini sesuai 
dengan fungsi dari SP BPJS Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 2 pasal 5 
AD SP BPJS Ketenagakerjaan yaitu : 
1. Menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota. 
2. Melindungi, membela hak, dan kepentingan anggota. 
3. Mendorong dan menggerakkan anggota untuk meningkatkan profesionalisme, 

produktivitas kerja dan berperan aktif dalam memajukan perusahaan. 
4. Sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan dan 

kesejahteraan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
Sejalan dengan berbagai fungsi dari SP BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka 

hal nyata yang ditemukan sewaktu melakukan observasi awal, adalah peranan aktif 
SP BPJS Ketenagakerjaan dirasa belum optimal dalam menjalankan fungsinya 
sebagai wadah dari para karyawan. Berbagai kegiatan SP BPJS Ketenagakerjaan 
yang kurang diinformasikan kepada karyawan hingga hasil dari kegiatan maupun 
pertemuan yang dilaksanakan oleh SP BPJS Ketenagakerjaan cenderung tertutup 
hanya menjadi konsumsi para pengurus. Karyawan berharap bahwa SP BPJS 
Ketenagakerjaan seharusnya mampu secara maksimal menjalankan peranannya 
untuk memperjuangkan kesejahteraan karyawan dan mampu mempublikasikan 
seluruh kegiatan yang dilakukan. 

Permasalahan selanjutnya di lapangan, sistem perekrutan kepengurusan SP 
BPJS Ketenagakerjaan cenderung tertutup dan kurang informatif, sehingga banyak 
karyawan yang berminat untuk berpartisipasi pada organisasi tersebut menjadi 
kesulitan untuk berpartisipasi. Padahal, SP BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
mewakilkan aspirasi para karyawan kepada manajemen perusahaan dengan 
kontribusi dari pemikiran dan perjuangan karyawan yang memang bersungguh-
sungguh ingin mendedikasikan diri kepada SP BPJS Ketenagakerjaan. 

Faktor lain yang membuat ketertarikan untuk meneliti SP BPJS 
Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan memiliki slogan “Jembatan 
Menuju Kesejahteraan Pekerja”, dalam artian BPJS Ketenagakerjaan memang 
memiliki program-program jaminan sosial yang bertujuan untuk menyejahterakan 
pekerja. Untuk itu dilakukan penelitian tentang apakah karyawan yang bekerja di 
BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang bergabung menjadi pengurus SP BPJS 
Ketenagakerjaan memiliki kemampuan menjembatani dirinya didalam lembaganya 
yang memperjuangkan dan memenuhi kesejahteraannya sendiri. 

 
 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa 
pertanyaan penelitian berikut :  
1. Bagaimana peranan SP BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan 

karyawan? 
2. Bagaimana peranan SP BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran aspirasi 

karyawan? 
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3. Apakah para karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat merasakan manfaat 
keberadaan organisasi SP BPJS Ketenagakerjaan? 

4. Apakah saran untuk SP BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan fungsinya 
sebagai perwakilan karyawan? 

 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah  :  
1. Mendeskripsikan peranan SP BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan 

kesejahteraan karyawan. 
2. Mendeskripsikan peranan SP BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran aspirasi 

karyawan. 
3. Mendeskripsikan pengaruh keberadaan SP BPJS Ketenagakerjaan dapat 

memberikan manfaat langsung kepada karyawan. 
4. Memberikan saran untuk SP BPJS Ketenagakerjaan agar dapat menjalankan 

fungsinya sebagai perwakilan karyawan. 
 
 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi SP BPJS Ketenagakerjaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai peranan SP terhadap  peningkatan kesejahteraan di BPJS 
Ketenagakerjaan dan saran untuk menjadikan SP BPJS Ketenagakerjaan agar 
berfungsi maksimal sebagai perwakilan karyawan. 

2. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 
informasi kepada perusahaan tentang peran SP pada perusahaan dan karyawan, 
khususnya di BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Bagi pembaca : penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan mengenai SP 
yang terkait dengan fungsi dan peranannya, khususnya dalam hal peningkatan 
kesejahteraan dan penyaluran aspirasi karyawan kepada manajemen perusahaan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pekerja 

Pekerja atau secara definitif dapat diartikan orang yang bekerja di bawah 
perintah orang lain, dengan menerima upah karena melakukan pekerjaan di 
perusahaan (Suprihanto 1986). Pekerja dalam artian luas memiliki makna sama 
dengan tenaga kerja, karyawan dan buruh, sebagaimana yang dijelaskan dalam 
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang mendefinisikan pekerja sebagai orang 
yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan. Dalam UU nomor 13 
tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Susilowati (2012) 
mendeskripsikan pekerja atau tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan 
yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sebagai pelaku 




