
Serikat	  Pekerja/Serikat	  Buruh	  
	  



¡  a.	  bahwa	  kemerdekaan	  berserikat,	  berkumpul,	  mengeluarkan	  pikiran	  baik	  secara	  	  
lisan	  maupun	  secara	  tulisan,	  memperoleh	  pekerjaan	  dan	  penghidupan	  yang	  layak	  	  
bagi	  kemanusiaan,	  serta	  mempunyai	  kedudukan	  yang	  sama	  dalam	  hukum	  
merupakan	  hak	  setiap	  warga	  negara;	  
	  
b.	  bahwa	  dalam	  rangka	  mewujudkan	  kemerdekaan	  berserikat	  pekerja,/buruh	  
berhak	  membentuk	  dan	  mengembangkan	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  
bebas,	  terbuka,	  mandiri,	  demokratis,	  dan	  bertanggung	  jawab;	  
	  
c.	  bahwa	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  merupakan	  syarat	  untuk	  memperjuangkan,	  	  
melindungi,	  dan	  membela	  kepentingan	  dan	  kesejahteraan	  pekerja/buruh	  beserta	  	  
keluarganya,	  serta	  mewujudkan	  hubungan	  industrial	  yang	  harmonis,	  dinamis,	  dan	  	  
berkeadilan;	  
	  
d.	  bahwa	  berdasarkan	  pertimbangan	  sebagaimana	  tersebut	  pada	  huruf	  a,	  b,	  c	  
perlu	  ditetapkan	  undang-‐undang	  tetang	  Serikat	  Pekerja/	  Serikat	  Buruh;	  



¡  1.	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  adalah	  organisasi	  yang	  
dibentuk	  dari,	  oleh,	  dan	  untuk	  pekerja/buruh	  baik	  di	  
perusahaan	  maupun	  diluar	  perusahaan,	  yang	  bersifat	  
bebas,	  terbuka,	  mandiri,demokratis	  dan	  
bertanggungjawab	  guna	  memperjuangkan,	  membela	  
serta	  melindungi	  hak	  dan	  kepentingan	  pekerja	  dan	  buruh	  
serta	  meningkatkan	  kesejahteraan	  pekerja/buruh	  dan	  
keluarganya.	  
	  
2.	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  di	  perusahaan	  adalah	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  didirikan	  oleh	  para	  
pekerja/buruh	  yang	  didirikan	  oleh	  para	  pekerja/buruh	  	  
di	  satu	  perusahaan	  atau	  di	  beberapa	  perusahaan.	  
	  



¡  3.	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  diluar	  perusahaan	  adalah	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  didirikan	  oleh	  pekerja/
buruh	  yang	  bekerja	  diluar	  perusahaan.	  
	  
4.	  Federasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  adalah	  gabungan	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh.	  
	  
5.	  Konferensi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  adalah	  
gabungan	  federasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh.	  
	  
6.	  Pekerja/buruh	  adalah	  setiap	  orang	  yang	  bekerja	  dengan	  
menerima	  upah	  atau	  imbalan	  dalam	  bentuk	  yang	  lain.	  
	  



¡  a.	  orang	  perorangan,	  persekutuan,	  atau	  badan	  hukum	  
yang	  menjalankan	  perusahaan	  milik	  sendiri;	  
	  
b.	  orang	  perorangan,	  persekutuan,	  atau	  badan	  hukum	  
yang	  secara	  berdiri	  sendiri	  menjalankan	  perusahaan	  
bukan	  miliknya;	  
	  
c.	  orang	  perorangan,	  persekutuan,	  atau	  badan	  hukum	  
yang	  berada	  di	  Indonesia	  mewakili	  perusahaan	  
sebagaimana	  dimaksud	  dalam	  huruf	  a	  dan	  b	  
yangberkedudukan	  diluar	  wilayah	  Indonesia.	  
	  



¡  setiap	  bentuk	  usaha	  yang	  berbadan	  hukum	  
atau	  tidak,	  milik	  orang	  
perorangan,persekutuan,	  atau	  badan	  hukum,	  
baik	  milik	  swasta	  maupun	  milik	  negara,	  yang	  
mempekerjakan	  pekerja/buruh	  dengan	  
memberi	  upah	  atau	  imbalan	  dalam	  bentuk	  
yang	  lain.	  



¡  Perselisihan	  antar	  serikat	  pekerja/antar	  serikat	  buruh,	  
federasi	  dan	  konferensi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
adalah:..............	  

	  	  	  	  	  Perselisihan	  antara	  serikat	  pekerja/serikat	  	  
buruh,	  federasi	  dan	  konferensi	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konferensi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  lain,	  karena	  
tidak	  adanya	  persesuaian	  paham	  mengenai	  
keanggotaan	  serta	  pelaksanaan	  hak	  dan	  kewajiban	  
keserikat	  pekerja.	  
	  



¡  (1)	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
menerima	  Pancasila	  sebagai	  dasar	  negara	  dan	  
Undang-‐undang	  Dasarf	  1945	  sebagai	  Konstitusi	  
Negara	  Kesatuan	  Republik	  Indonesia.	  
	  
(2)	  Serikat	  pekerja	  atau	  serikat	  buruh,	  federasi	  
dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
mempunyai	  asas	  yang	  tidak	  bertentangan	  
dengan	  Pancasila	  dan	  Undang-‐Undang	  Dasar	  
1945.	  



¡  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  	  
buruh	  mempunyai	  sifat	  bebas,	  terbuka,	  
mandiri,	  demokratis,	  dan	  bertanggung	  
jawab.	  



¡  Serikat	  Pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
bertujuan	  memberikan	  perlindungan,	  
pembelaan	  hak	  dan	  kepentingan,	  serta	  	  
meningkatkan	  kesejahteraan	  yang	  layak	  bagi	  
pekerja/buruh	  dan	  keluarganya.	  
	  
	  



¡  	  
	  
a.	  sebagai	  pihak	  dalam	  pembuatan	  perjanjian	  kerja	  
bersama	  dan	  penyelesaian	  perselisihan	  industrial;	  
	  
b.	  sebagai	  wakil	  pekerja/buruh	  dalam	  lembaha	  kerja	  sama	  
dibidang	  ketenagakerjaan	  sesuai	  dengan	  tingkatannya;	  
	  
c.	  sebagai	  sarana	  menciptakan	  hubungan	  industrial	  yang	  
harmonis,	  dinamis,	  dan	  	  
berkeadilan	  sesuai	  dengan	  peraaturan	  perundang-‐
undangan	  yang	  berlaku;	  
	  



¡  a.	  sebagai	  sarana	  penyalur	  aspirasi	  dalam	  
memperjuangkan	  hak	  dan	  kepentingan	  
anggotanya;	  
	  
b.	  sebagai	  perencana,	  pelaksana,	  dan	  
penanggung	  jawab	  pemogokan	  pekerja/buruh	  	  
sesuai	  dengan	  peraturan	  perundang-‐undangan	  
yang	  berlaku;	  
	  
b.	  sebagai	  wakil	  pekerja/buruh	  dalam	  
memperjuangkan	  kepemilikan	  saham	  dalam	  	  
perusahaan.	  



¡  (1)	  Setiap	  pekerja/buruh	  berhak	  membentuk	  
dan	  menjadi	  anggota	  serikat	  pekerja/serikat	  	  
buruh.	  
	  
(2)	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  dibentuk	  
oleh	  sekurang-‐kurangnya	  10	  (sepuluh)	  	  
orang	  pekerja/buruh.	  



¡  (1)	  Setiap	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  	  
buruh	  harus	  memiliki	  anggaran	  dasar	  dan	  anggaran	  rumah	  tangga.	  
	  
(2)	  Anggaran	  dasar	  sebagaimana	  dimaksud	  dalam	  ayat	  (1)	  sekurang-‐kurangnya	  
harus	  
	  
memuat:	  
a.	  nama	  dan	  lambang;	  
b.	  dasar	  negara,	  asas,	  dan	  tujuan;	  

¡  c.	  tanggal	  pendirian;	  
d.	  tempat	  kedudukan;	  
e.	  keanggotaan	  dan	  kepengurusan;	  
f.sumber	  dan	  pertanggungjawaban	  keuangan;	  dan	  
g.	  ketentuan	  perubahan	  anggaran	  dasar	  dan/atau	  anggaran	  rumah	  tangga.	  

¡  	  
	  



¡  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  	  
buruh	  harus	  terbuka	  untuk	  menerima	  
anggota	  tanpa	  membedakan	  aliran	  politik,	  	  
agama,	  suku	  bangsa,	  dan	  jenis	  kelamin.	  

¡  Keanggotaan	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh	  diatur	  dalam	  anggaran	  dasar	  
dan	  anggaran	  rumah	  tangganya.	  



¡  (1)	  Seorang	  pekerja	  /buruh	  tidak	  boleh	  
menjadi	  anggota	  lebih	  dari	  satu	  serikat	  	  
pekerja/serikat	  buruh	  disatu	  perusahaan.	  
	  
(2)	  Dalam	  hal	  seorang	  pekerja/buruh	  dalam	  
satu	  perusahaan	  ternyata	  tercatat	  	  
pada	  lebih	  dari	  satu	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  yang	  bersangkutan	  harus	  	  
menyatakan	  secara	  tertulis	  satu	  serikat	  
pekerja/serikat	  buruh	  yang	  dipilihnya.	  



¡  Pekerja/buruh	  yang	  menduduki	  jabatan	  
tertentu	  di	  dalam	  satu	  perusahaan	  dan	  
jabatan	  itu	  menimbulkan	  pertentangan	  
kepentingan	  antara	  pihak	  pengusaha	  dan	  
pekerja/buruh,	  tidak	  boleh	  menjadi	  pengurus	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  diperusahaan	  
yang	  bersangkutan	  



¡  (1)	  Pekerja/buruh	  dapat	  berhenti	  menjadi	  anggota	  serikat	  
pekerja/serikat	  buruh	  dengan	  pernyataan	  tertulis.	  
	  
(2)	  Pekerja/buruh	  dapat	  diberhentikan	  dari	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh	  sesuai	  dengan	  ketentuan	  anggaran	  dasar	  
dan/atau	  anggaran	  rumah	  tangga	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh	  yang	  bersangkutan.	  
	  
(3)	  Pekerja/buruh,	  baik	  sebagai	  pengurus	  maupun	  sebagai	  
anggota	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  berhenti	  atau	  
diberhentikan	  sebagaimana	  dimaksud	  dalam	  	  (1)	  dan	  	  (2)	  
tetap	  bertanggung	  jawab	  atas	  kewajiban	  yang	  belum	  
dipenuhinya	  terhadap	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh.	  



¡  a.	  daftar	  nama	  anggota	  pembentuk;	  
b.	  anggaran	  dasar	  dan	  anggaran	  rumah	  tangga;	  
c.	  Susunan	  dan	  nama	  pengurus	  

¡  Nama	  dan	  lambang	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  
federasi	  dan	  konfederasi	  serikatpekerja/serikat	  
buruh	  yang	  akan	  diberitahukan	  tidak	  boleh	  sama	  
dengan	  nama	  dan	  lambang	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh	  yang	  telah	  tercatat	  terlebih	  dahulu.	  



¡  (1)	  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  	  
buruh	  yang	  telah	  mempunyai	  nomor	  bukti	  pencatatan	  berhak:	  
	  
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.	  
	  
(2)	  Pelaksanaan	  hak-‐hak	  sebagaimana	  dimaksud	  dalam	  ayat	  (1)	  dilakukan	  
sesuai	  	  
dengan	  peraturan	  perundang-‐undangan	  yang	  berlaku.	  

¡  	  	  



¡  	  
a.	  melindungi	  dan	  membela	  anggota	  dari	  
pelanggaran	  hak-‐hak	  dan	  memperjuangkan	  	  
kepentingannya;	  
	  
b.	  memperjuangkan	  peningkatan	  kesejahteraan	  
anggota	  dan	  keluarganya;	  
	  
c.	  mempertanggungjawabkan	  kegiatan	  
organisasi	  kepada	  anggotanya	  sesuai	  dengan	  	  
anggaran	  dasar	  dan	  anggaran	  rumah	  tangga.	  

¡  	  	  



¡  Siapapun	  dilarang	  menghalang-‐halangi	  atau	  memaksa	  pekerja/
buruh	  untuk	  membentuk	  atau	  tidak	  membentuk,	  menjadi	  
pengurus	  atau	  tidak	  menjadi	  pengurus,	  menjadi	  anggota	  atau	  
tidak	  menjadi	  anggota	  dan/atau	  menjalankan	  atau	  tidak	  
menjalankan	  kegiatan	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  dengan	  
cara:	  
	  
a.	  melakukan	  pemutusan	  hubungan	  kerja,	  memberhentikan	  
sementara,	  menurunkan	  jabatan,	  atau	  melakukan	  mutasi;	  
	  
b.	  tidak	  membayar	  atau	  mengurangi	  upah	  pekerja/buruh;	  
	  
c.	  melakukan	  intimidasi	  dalam	  bentuk	  apapun	  ;	  
	  
d.	  melakukan	  kampanye	  anti	  pembentukan	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh.	  



¡  (1)	  Pengurus	  bertanggung	  jawab	  dalam	  penggunaan	  
dan	  pengelolaan	  keuangan	  dan	  harta	  kekayaan	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh.	  
	  
(2)	  Pengurus	  wajib	  membuat	  pembukuan	  keuangan	  
dan	  harta	  kekayaan	  serta	  melaporkan	  secara	  berkala	  
kepada	  anggotanya	  menurut	  anggaran	  dasar	  dan/
atau	  anggaran	  rumah	  tangga	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh	  yang	  bersangkutan.	  



¡  Setiap	  perselisihan	  antar	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/
serikat	  buruh	  diselesaikan	  secara	  musyawarah	  oleh	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  
bersangkutan.	  

¡  Dalam	  hal	  musyawarah	  sebagaimana	  dimaksud	  
dalam	  Pasal	  35	  tidak	  mencapai	  kesepakatan,	  
perselisihan	  antar	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  
federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  
diselesaikan	  sesuai	  dengan	  peraturan	  
perundangundangan	  yang	  berlaku.	  



¡  Serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  bubar	  dalam	  hal:	  
	  
a.	  dinyatakan	  oleh	  anggotanya	  menurut	  anggaran	  dasar	  
dan	  anggaran	  rumah	  tangga;	  
	  
b.	  perusahaan	  tutup	  atau	  menghentikan	  kegiatannya	  
untuk	  selama-‐lamanya	  yang	  mengakibatkan	  putusnya	  
hubungan	  kerja	  bagi	  seluruh	  pekerja/buruh	  di	  perusahaan	  	  
setelah	  seluruh	  kewajiban	  pengusaha	  terhadap	  pekerja/
buruh	  diselesaikan	  menurut	  peraturan	  perundang-‐
undangan	  yang	  berlaku;	  
	  
c.	  dinyatakan	  dengan	  putusan	  Pengadilan.	  



¡  Pengadilan	  sebagaimana	  dimaksud	  dalam	  Dalam	  Undang-‐
undang	  No.	  21	  Tahun	  2000	  Tentang	  Serikat	  Pekerja	  :	  
	  Dapat	  membubarkan	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  dalam	  hal:	  
	  
a.	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  
pekerja/serikat	  buruh	  mempunyai	  asas	  yang	  bertentangan	  
dengan	  Pancasila	  dan	  UUD	  1945;	  
	  
b.	  pengurus	  dan/atau	  anggota	  atas	  nama	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh	  terbukti	  melakukan	  kejahatan	  terhadap	  keamanan	  negara	  
dan	  dijatuhi	  pidana	  penjara	  sekurang-‐kurangnya	  5	  (lima)	  tahun	  
yang	  telah	  mempunyai	  kekuatan	  hukum	  tetap.	  
	  



¡  (1)	  Bubarnya	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  tidak	  melepaskan	  para	  
pengurus	  dari	  tanggung	  jawab	  dan	  kewajibannya,	  baik	  terhadap	  
anggota	  maupun	  pihak	  lain.	  
	  
(2)	  Pengurus	  dan/atau	  anggota	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  
federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  yang	  
terbukti	  bersalah	  menurut	  keputusan	  pengadilan	  yang	  
menyebabkan	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  
konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  dibubarkan,	  tidak	  
boleh	  membentuk	  dan	  menjadi	  pengurus	  serikat	  pekerja/serikat	  
buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  pekerja/serikat	  buruh	  lain	  
selama	  3	  (tiga)	  tahun	  sejak	  putusan	  pengadilan	  mengenai	  
pembubaran	  	  
serikat	  pekerja/serikat	  buruh,	  federasi	  dan	  konfederasi	  serikat	  
pekerja/serikat	  buruh	  telah	  mempunyai	  kekuatan	  hukum	  tetap.	  


