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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory atau 

sering lebih didengar dengan sebutan PT. SAMI-JF. Sebagai perusahaan (PMA) 

atau penanam modal asing di jepara PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory yang bergerak di bidang otomotif dan merupakan 

manufacturing sistem distribusi elektrik atau yang biasa disebut wiring harness. 

Wiring harness adalah slah satu komponen kendaraan yaitu bagian yang 

berhubungan dengan kelistrikan yang ada dalam mobil yang terdiri dari 

sekumpulan sirkuit yang berfungsi sebagai penyalur aliran listrik dari satu 

bagian kebagian lain. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory memiliki pelanggan besar antara lain, Nissan Amerika, GM Nort 

Amerika, GM Holden Australia, Mazda Jepang. PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory berdiri di kabupaten jepara pada 

tanggal 7 april 2015, namun PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory sudah masuk indonesia pada tanggal 7 januari 2002 yang sudah 

berdiri di semarang yang tepatnya di Jl. Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Kec. 

Tugu, Semarang – 50151 Indonesia. Sedangkan di jepara sendiri alamatnya ada 

di Jl. Jepara-kudus Ds. Sengon Bugel, Kec. Mayong, kab. Jepara-59465. 

Letaknya yang sangat strategis dan akses dengan jalur pantura sangat 
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memungkinkan untuk mengoptimalkan biaya produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. 

4.1.2 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia SAMI-JF 

Pada tanggal 4 sampai 7 February 1999 saat munas luar biasa SP LEM 

SPSI Federasi serikat metal indonesia mendeklarasikan diri yang bertempat di 

hotel Tirta Gangga, Garut, Jawa Barat. Diprakarsai oleh (Alm) H. R .Endang 

Thamrin, (Alm) Drs H. Thamrin Mosii dan Makmur Komarudin . kemudian 

FSPMI menyebar ke seluruh wilayah diantaranya di jawa tengah, 

Dulu tanggal 7 april 2015 awalnya serikat buruh yang ada dalam PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory adalah sebuah 

serikat buruh bentukan oleh perusahaan yang bernama IKASAMI (Ikatan 

Karyawan Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia), yang sifatnya hanya 

sebagai formalitas perusahaan supaya sesuai dengan perundang-undangan yang 

ada. 

“Dulu pernah ada mas serikat buruh yang dibentuk oleh perusahaan yang 

diberi nama IKASAMI kemudian kita disuruh untuk mengelola organisasi 

tersebut sesuai dengan petunjuk perusahaan “ kata mas Yohanes selaku 

ketua FSPMI  sekarang. 

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dan banyak masukan dari 

organisasi FSPMI lainnya, maka pada tanggal 22 november 2015 FSPMI JF 

memberanikan diri untuk memutuskan membentuk organisasi serikat pekerja 

yang lebih profesional dan melepas serikat pekerja yang dibentuk oleh 

perusahaan tadi. 



39 

 

 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jepara beralamatkan di Dukuh 

Branang Desa Pelemkerep RT.04 RW.04 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

4.2 Visi dan Misi 

4.2.1 PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sebagai 

perusahaan asing yang besar dan maju mempunyai visi dan misi yang jelas 

sebagai berikut ini : 

Visi 

Visi Perusahaan akan menggalakkan usaha-usaha penerapan 

“Budaya Kerja” yaitu: 

a) Utamakan kualitas 

b) Tingkatkan disiplin dan bina kerja sama 

c) Berkarya yang terbaik bagi pelanggan dan Negara. 

Motto 

Dengan “Motto SAMI” customer number one, give the best. 

Misi 

Misi PT SAMI yakni dengan selalu mengingat Yazaki President Policy 

yaitu “perusahaan yang berjalan dengan seiring dengan dunia” dan 

“perusahaan yang di perlukan oleh masyarakat” kebijakan Mutu sebagai 

berikut: 

a) Melanjutkan aktivitas peningkatan mutu dalam penanganan produk 

dan berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b) Selalu memikirkan proses manufacturing yang memberikan 

kepercayaan dan rasa aman kepada pelanggan 
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c) Menentukan target mutu untuk mencapai kebijakan mutu dan seluruh 

karyawan terlibat dalam aktivitas peningkatan mutu. 

4.2.2 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sebuah organisasi pekerja yang 

besar di perusahaan dan agar anggotanya selalu kompak dalam melangkah 

mempunyai visi dan misi sebagai berikut ini : 

Visi 

“Membangun Serikat Pekerja yang Demokratis, Bebas, Representatif, 

Independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial” 

 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia 

dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab 

2. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja 

dan keluarganya. 

3. Meningkatkan produktivitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi 

kerja. 

4.3 Letak Geografis PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory 

Terletak di Jl. Jepara-kudus Ds. Sengon Bugel, Kec. Mayong, kab. Jepara-

59465 PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sangat 

luas dan berdiri kokoh serta memiliki fasilitas sebagai penunjang proses produksi 

maupun fasilitas untuk karyawan dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Ruang Kantor 

Ruang kantor merupakan ruang kerja bagian medium sampai top level 

manajemen yang disitu terdapat ruang seperti ruangan, presiden direktur, 

ruang kerja departemen HRD, factory manager, ruang audit kerja audit 

dalam, ruang kerja quality control, ruang kerja sekretariat dan lain-lain. 

2. Area Produksi 

Dengan luas kurang lebih 11,760 m² area produksi di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory yang berfungsi sebagai 

tempat bahan baku material mentah untuk diolah sesuai petunjuk mesin dan 

menghasilkan kabel-kabel yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan 

pesanan dan design para pelanggan seperti Honda, DYNA, Mazda dan lain - 

lain. 

3. Area Angineering 

Area engineering berguna sebagai ruang perawatan mesin produksi, 

pengendalian mesin, kemudahan dan keamanan pengendalian mesin, 

ketahanan mesin tidak hanya itu juga area engineering juga sebagai 

pengontrol aliran listrik yang masuk ke setiap mesin-mesin yang bekerja 

supaya dapat teraliri dengan pas dan dapat digunakan dengan baik untuk 

mencapai target volume produksi yang diinginkan yang berkualitas. 

4. Loading Dock 

Berfungsi sebagai penyimpanan barang yang sudah jadi yang 

sebelumnya sudah melalui tahap quality control yang selanjutnya akan 

dikirim keluar negeri, Loading dock di PT Semarang Aoutocomp 
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manufacturing Indonesia Jepara Factory mempunyai luas kurang lebih 990 

m². 

5. Gudang 

Dengan luas sekitar 3.034 m² gudang yang ada PT Semarang 

Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory sangat luas guna untuk 

menyimpan dan menerima barang yang dipesan oleh para pelanggan dan 

selanjutnya akan didistribusikan kebagian produksi bila diperlukan. 

6. Ruang Bea Cukai 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

memiliki ruangan bea cukai berfungsi sebagai ruangan yang digunakan 

untuk badan pengawasan dan pelayanan di bidang barang ekspor dan impor 

serta untuk menunjang perdagangan internasional yang melibatkan 

perusahaan eksportir dan importir, dan memonitoring barang yang keluar 

masuk bukan barang yang dilarang atau ilegal. 

7. Ruang Training 

Ruang training merupakan ruangan yang disediakan oleh PT 

Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory untuk 

seluruh karyawan yang baru masuk perusahaan, yang meliputi karyawan 

bagian kantor maupun produksi, berfungsi supaya karyawan saat memasuki 

ruangan kerja sesungguhnya dapat bekerja dengan baik dan meminimalisir 

risiko kesalahan yang terjadi selain itu juga dapat memahami mesin dan 

fungsinya dengan baik. 
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8. Kantin 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mempunyai kantin yang cukup luas yang digunakan karyawannya sebagai 

tempat istirahat dan makan seluruh karyawan, makanan yang disediakan 

merupakan makanan gratis yang diberikan perusahaan kepada seluruh 

karyawan yang ada. 

9. Ruang Pompa 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mempunyai ruang pompa yang berfungsi sebagai temapt untuk mengontrol 

semua aliran air untuk memenuhi kebutuhan semua karyawan yang ada. 

10. Musolah 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

memiliki musolah yang sangat luas untuk menampung semua karyawan 

yang beragama islam untuk melakukan ibadah wajib, selain untuk sholat 

musolah tersebut juga digunakan untuk mengaji belajar agama dan kegiatan 

islami lainnya. 

11. Pos Satpam 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mempunyai pos satpam yang berfungsi sebagai bagian keamanan dalam 

perusahaan dan mengawasi setiap karyawan dan tamu yang masuk, selain 

itu juga sebagai para penerima surat lamaran calon pegawai baru perusahaan 

tersebut. 
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12. Tempat Parkir Motor 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mempunyai tempat parkir yang luas untuk mobil maupun motor yang 

disediakan untuk karyawan, namun selain itu ada tempat parkir yang diluar 

perusahaan yang disediakan oleh masyarakat luar dan berbayar. 

13. Power 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

memiliki ruangan khusus untuk power yang berfungsi sangat penting karena 

power ini mempunyai tugas menggantikan listrik ketika listrik padam 

dengan tenaga genset, supaya perusahaan dan mesin-mesin produksi tetap 

berjalan. 

14. Tempat Sampah 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

memiliki tempat sampah sebagai pembuangan terakhir yang fungsinya 

sangat penting karena tempat tersebut merupakan tempat pembuangan 

semua limbah produksi. 

4.4 Susunan Tenaga Kerja di PT Semarang Aoutocomp manufacturing 

Indonesia Jepara Factory 

PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mempunyai susunan tenaga kerja yang variative di dalam perusahaan, data ini 

diambil per tahun 2016-2017 dari informan yang penulis wawancarai, susunan 

tersebut diantaranya ada, Status tenaga kerja, Status akademik karyawan, Jenis 

kelamin karyawan, dan Usia karyawan. 
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Tabel 2. Status Tenaga Kerja PT Semarang Aoutocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory Tahun 2016-2017 

NO STATUS JUMLAH PROSENTASE 

1 Pegawai Tetap 756 27 % 

2 Pegawai kontrak 1628 58 % 

3 Training 460 16 % 

 

Tabel 3. Status Akademik Karyawan PT Semarang Aoutocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory Tahun 2016-2017 

NO STATUS JUMLAH PROSENTASE 

1 Sarjana 28 1 % 

2 SMA 2767 97 % 

3 SMP 47 47 % 

 

Tabel 4. Jenis Kelamin Karyawan PT Semarang Aoutocomp 

manufacturing Indonesia Jepara Factory Tahun 2016-2017 

NO STATUS JUMLAH PROSENTASE 

1 Perempuan 2607 92 % 

2 Laki-laki 237 8 % 

 

Tabel 5. Status Usia Karyawan PT Semarang Aoutocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory Tahun 2016-2017 

NO STATUS JUMLAH PROSENTAS 

1 18-20 Tahun 1168 41 % 

2 21-24 Tahun 986 35 % 

3 >25 Tahun 690 24 % 

 

Dari ke empat tabel diatas dapat dibaca bahwa jumlah seluruh kayawan 

yang ada di PT Semarang Aoutocomp manufacturing Indonesia Jepara Factory 
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berjumlah kurang lebih 2844 karyawan, dan akan terus bertambah seiring dengan 

permintaan pesanan produk yang bertambah banyak. Dengan jumlah 2607 

karyawan perempuan dan 237 karyawan laki-laki atau 92 % : 8 %, sedangkan 

berdasarkan status tenaga kerja ter dapat tiga jenis yaitu karyawan tetap yang 

berjumlah 756, tenaga kerja bisa dijadikan karyawan tetap kalau sudah bekerja 

selama 2 tahun dan menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ketahun, ke dua 

yaitu karyawan kontrak yang berjumlah 1628, karyawan kontrak ini merupakan 

karyawan yang sudah lolos dari proses training dan dikontrak perusahaan 1-2 

tahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ke tiga yaitu karyawan training 

merupakan karyawan yang baru diterima perusahaan untuk menjadi karyawan 

yang diberi training atau pelatihan selama sebulan dengan sifat gaji harian, dengan 

total karyawan sekitar 460 orang. 

Dari jumlah total karyawan semua tersebut yang masuk dalam organisasi 

serikat pekerja ada sekitar 34 % karyawan arau sekitar 967 karyawan yang hampir 

semua karyawan berasal dari bagian produksi atau low manajemen. 

4.5 Profil Informan 

Informan Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2013). Penelitian di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory mengenai Peran Serikat Pekerja Dan Manajemen Dalam Membina 

Hubungan Industrial Di PT. SAMI JEPARA mewawancarai beberapa informan 

antara lain: 

1. PGA PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory 
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 Bapak : Sigit 

2. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF 

Bapak : Yohanes Sri G 

3. Wakbid Organizer fspmi Jepara 

 Bapak : Eko Martiko Wahyo W 

4. Anggota serikat pekerja 

 Saudara : Nining wulandari dan dewi astuti 

5. Karyawan biasa 

 Saudara : M. Nur chafirdi 

6. Pakar atau ahli tenaga kerja 

 Bapak : Hidayat (sub. Bidang tenaga kerja disnakertrans jepara) 

Dalam penelitian ini informan sangat diperlukan, adapun teknik 

pengambilannya peneliti menggunakan teknik bola salju (snowballing sampling) 

merupakan mewawancarai orang yang benar-benar mengetahui menguasai 

permasalahan yang ada kaitannya dalam penelitian, kemudian peneliti meminta 

rujukan untuk mendapatkan informasi dari informan lainnya. Begitulah seterusnya 

sehingga sekiranya sudah tidak muncul lagi informasi baru yang bervariasi 

(Burhan Bungin, 2008) 

4.6 Hasil Wawancara Dengan Informan 

Setelah melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan, berikut ini 

quisoner dan jawaban hasil wawancara tentang “Peran Serikat Pekerja dan 

Manajemen Dalam Membina Hubungan Industrial di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory”. 
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Nama : Sigit 

Posisi : PGA PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory 

1. Apa visi dari perusahaan PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory? 

 Jawaban: Visi Perusahaan akan menggalakkan usaha-usaha penerapan 

“Budaya Kerja” yaitu: 

a) Utamakan kualitas 

b) Tingkatkan disiplin dan bina kerja sama 

c) Berkarya yang terbaik bagi pelanggan dan Negara. 

2. Apa misi dari perusahaan PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory? 

Jawaban: Misi PT SAMI yakni dengan selalu mengingat Yazaki President 

Policy yaitu “perusahaan yang berjalan dengan seiring dengan dunia” dan 

“perusahaan yang di perlukan oleh masyarakat” kebijakan Mutu sebagai 

berikut: 

a) Melanjutkan aktivitas peningkatan mutu dalam penanganan produk dan 

berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b) Selalu memikirkan proses manufacturing yang memberikan kepercayaan 

dan rasa aman kepada pelanggan 

c) Menentukan target mutu untuk mencapai kebijakan mutu dan seluruh 

karyawan terlibat dalam aktivitas peningkatan mutu. 
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3. Seperti apakah komposisi tenaga kerja di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

 Jawaban: Dari total kurang lebih 2.844 karyawan yang ada di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory, karyawan kontrak ada 

1.628 (58%), sedangkan untuk karyawan tetap ada 756 (27%). Untuk 

karyawan perempuan jumlahnya lebih banyak yaitu sekitar 2.607 (92%) dan 

karyawan laki-laki cuma 237 (8%). Untuk pendidikan yang ditempuh 

karyawan SMA ada 2.767 (97%), Perguruan tinggi 35 (1%), D3 47 (2%). 

Sedangkan untuk usia yang bekerja di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory, 21-23 tahun ada 986 (35%), 18-20 

tahun ada 1.168 (41%), dan yang diatas 25 tahun ada 690 (25%). 

4. Bagaimana Hubungan Industrial di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

 Jawaban: Hubungan industrial yang terjalin di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory cukup baik, kami manajemen 

sebagai bagian dari hubungan industrial selalu melakukan mediasi 

musyawarah dengan perwakilan serikat pekerja untuk membahas masalah 

ketenagakerjaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan 

industrial di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory. 

5. Bagaimana peran Serikat Pekerja di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 
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 Jawaban: Peran serikat pekerja dalam membina hubungan industrial sangat 

membantu sekali untuk perusahaan, peran yang sejauh ini dilakukan 

diantaranya, membantu manajemen dalam mendisiplinkan karyawan, serta 

membantu karyawan yang bermasalah untuk dibantu diselesaikan, 

Mempererat tali persaudaraan antar karyawan. 

6. Bagaimana peran Manajemen di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

 Jawaban: Peran manajemen dalam hubungan industrial di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory diantaranya yaitu sebagai 

sarana mediasi bersama serikat pekerja untuk membahas usulan-usulan yang 

diinginkan oleh para karyawan, selain itu manajemen juga memelihara 

sumber daya manusia dengan baik dengan tidak membeda-bedakan tingkat 

dan kedudukan satu sama lainnya. 

7. Bagaimana pelaksanaan hubungan industrial sesuai nilai Pancasila di PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

 Jawaban: Pelaksanaan hubungan industrial yang sesuai denga asas-asas 

pancasila sudah terimplementasi dengan baik, disediakannya tempat ibadah 

yang luas dan diliburkan saat hari raya, kemudian perusahaan juga senantiasa 

bersikap adil pada setiap karyawan tanpa membeda - bedakan, yang ketiga 

perusahaan juga mempersatukan karyawan dalam proses kerja yang saling 

berhubungan satu sama lainnya, keempat setiap ada masalah selalu 

diselesaikan dengan cara yang baik yaitu dengan musyawarah antara 

manajemen dan perwakilan serikat pekerja, dan yang terakhir keadilan yang 
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bagi seluruh karyawan menerima yang menyangkut hak karyawan dan 

kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada seluruh karyawan. 

Nama : Yohanes Sri G  & Eko Martiko Wahyo W 

Posisi  : Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF & Wakbid 

Organizer fspmi Jepara 

1. Apa visi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF? 

Jawaban: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF mempunyai visi 

“Membangun Serikat Pekerja yang Demokratis, Representatif, Bebas, 

Independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial”. 

2. Apa misi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF? 

Jawaban: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF mempunyai tiga 

misi diantaranya yaitu :  

a) Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan 

keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. 

b) Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan 

keluarganya. 

c) Meningkatkan produktivitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja. 

3. Bagaimana Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF bisa terbentuk 

di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: Dulu tanggal 7 april 2015 awalnya serikat buruh yang ada dalam 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory adalah 

sebuah serikat buruh bentukan oleh perusahaan yang bernama IKASAMI 

(Ikatan Karyawan Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia), yang 
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sifatnya hanya sebagai formalitas perusahaan supaya sesuai dengan 

perundang-undangan yang ada.  

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dan banyak masukan dari 

organisasi FSPMI lainnya, maka pada tanggal 22 november 2015 FSPMI JF 

memberanikan diri untuk memutuskan membentuk organisasi serikat pekerja 

yang lebih profesional dan melepas serikat pekerja yang dibentuk oleh 

perusahaan tadi. 

4. Bagaimana Hubungan Industrial di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: menurut kami serikat pekerja hubungan industrial yang terjalin di 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sudah 

terjalin lumayan baik antara pihak manajemen dengan serikat pekerja, 

manajemen terbuka dengan usulan-usulan dari pihak serikat pekerja dan 

sudah mau diajak musyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan bagi 

karyawan. 

5. Bagaimana peran Serikat Pekerja sendiri  di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: peran serikat pekerja dalam membina hubungan industrial kami 

selalu mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan untuk karyawan, 

menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh karyawan dan menyampaikan 

kepada pihak manajemen, kemudian kita juga saling gotong royong untuk 

membantu karyawan yang lagi kesusahan seperti terkena kasus dengan 
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perusahaan kita bantu penyelesaiannya dengan musyawarah atau bipartit, 

selain itu juga membantu karyawan yang lagi sakit, duka dan suka.  

6. Bagaimana peran Manajemen di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: menurut kami peran manajemen terhadap huhungan industrial 

sudah cukup baik , sudah mau diajak untuk musyawarah dalam menentukan 

suatu kebijakan, namun dalam terkadang membutuhkan waktu yang cukup 

lama dalam  keputusan yang diambil perusahaan sehingga kami tidak segan-

segan untuk melakukan aksi guna mendesak perusahaan supaya segera 

mengambil keputusan. 

7. Bagaimana pelaksanaan hubungan industrial sesuai nilai Pancasila di PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: menurut kami sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang ada di 

lapangan, karyawan disediakan temapt ibadah oleh perusahaan, kemudian 

perusahaan juga menganggap kami ini bukan hanya sekedar karyawan yang 

hanya kerja terus bagai mesin, namun juga diperhatikan kebutuhan hak dan 

kewajiban yang harus dibayar, kemudian persatuan yang dibangun perusahan 

juga terbangun dengan baik dan terbantu juga dengan serikat pekerja yang 

mempererat kesatuan pekerja, kemudian yang keempat perusahaan dalam 

menyelesaikan juga menganut asas pancasila yaitu dengan melakukan 

mediasi atau musyawarah bersama, dan yang terakhir, perusahaan tidak 

membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lain, 
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Nama : Nining wulandari dan dewi astuti 

Posisi : Anggota yang tergabung dalam serikat pekerja 

1. Bagaimana hubungan industrial yang sudah ter jalin di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory apakah menurut anda 

sudah terjalin dengan baik? 

Jawaban: ya, menurut saya sudah terjalin dengan baik hubungan industrial di 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory, pihak 

manajemen dan serikat pekerja sebagai wakil karyawan selalu melakukan 

pembahasan - pembahasan tentang kesejahteraan tenaga kerja. 

2. Bagaimana peran Serikat Pekerja di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: Menurut kami peran serikat pekerja sangat tersa sekali untuk 

mewakili aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh pekerja, dengan adanya 

serikat pekerja jadi aspirasi kami dapat langsung disampaikan ke pada pihak 

manajemen, selain itu serikat pekerja juga sebagai wadah kami untuk 

memeper erat tali persaudaraan antar pekerja satu sama lainnya untuk 

menuntut hak dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan bersama 

- sama. 

3. Bagaimana peran Manajemen di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: Ya menurut kami peran manajemen perusahaan dalam menjalin 

hubungan industrial dengan semua pihak cukup baik, terbuka dan menerima 
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anggota serikat pekerja untuk musyawarah untuk membahas gaji, lembur dan 

tunjangan - tunjangan untuk karyawan. 

4. Bagaimana pelaksanaan hubungan industrial sesuai nilai Pancasila di PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: Menurut kami hubungan industrial yang sesuai dengan nilai 

pancasila sudah diaplikasikan dengan baik dari perusahaan, untuk kami umat 

islam disediakan temapat ibadah masjid yang cukup luas untuk melakukan 

ibadah, selain itu perusahaan juga adil dalam memberikan haknya kepada 

karyawan, persatuan yang dibangun oleh hubungan industrial juga 

mempererat tali persaudaraan kami, setiap ada masalah yang terjadi kami 

selalu didampingi oleh serikat pekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan cara musyawarah mufakat dengan pihak manajemen, yang terakhir 

yaitu keadilan yang merata yang ditumbuhkan oleh perusahaan terhadap 

setiap karyawan jadi perusahaan tidak membeda - bedakan satu karyawan 

dengan karyawan yang lain. 

 

Nama : M. Nur chafirdi 

Posisi : Karyawan biasa 

1. Apakah anda mengetahui tentang serikat pekerja? 

Jawaban: Ya saya tau tentang serikat pekerja, setahu saya serikat pekerja 

merupakan wadah untuk karyawan dalam menyalurkan aspirasi dan juga 

membuat aksi seperti demo-demo. 

2. Apakah anda tau tentang hubungan industrial? 



56 

 

 

Jawaban: Saya kurang begitu tau tentang hubungan industrial yang terjalin di 

perusahaan PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory. Namun yang sedikit saya tau hubungan industrial merupakan 

hubungan perusahaan dengan serikat pekerja. 

3. Bagaimana peran Serikat Pekerja di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory menurut anda? 

Jawaban: Peran serikat menurut saya sangat menurut saya di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory baguslah untuk 

membantu karyawan dalam menuntut haknya, selain itu menurut penglihatan 

saya serikat pekerja membuat aksi-aksi turun ke jalan untuk kepentingan 

karyawan semua. 

4. Bagaimana peran Manajemen di PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory menurut anda? 

Jawaban: saya kurang begitu mengerti peran manajemen dalam membina 

hubungan industrial tapi yang saya lihat peran manajemen sudah baik yaitu 

terbuka terhadap karyawan terutama ke serikat pekerja, biasanya ada rapat 

antara pihak manajemen dan serikat pekerja untuk membahas masalah 

ketenaga kerjaan. 

5. Menurut anda apakah hubungan industrial di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory sudah sesuai dengan pancasila? 

Jawaban: menurut saya sudah sesuai mulai dari sila pertama sampai dengan 

sila kelima, pengaplikasiannya cukup terlihat di perusahaan, dari sila pertama 

contohnya disediakan tempat ibadah untuk karyawan sampai dengan sila 
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kelima yaitu keadilan yang dilakukan perusahaan sangat adil, adil soal 

pekerjaan ataupun adil soal hak-hak yang diberikan kepada karyawan. 

 

Nama : Hidayat 

Posisi : Sub. Bidang tenaga kerja disnakertrans jepara 

1. Bagaimana kondisi hubungan industrial di jepara? 

Jawaban: Kondisi Hubungan industrial di jepara sendiri cukup baik, sekarang 

ini banyak perusahaan yang berdiri di daerah jepara, terutama perusahaan 

asing. Perusahaan besar harus memiliki serikat pekerja untuk mewadahi para 

pekerjanya dalam menyampaikan aspirasi, karena tanpa serikat pekerja maka 

karyawan kekuatannya di perusahaan sangat lemah sekali. Sesuai dengan 

undang-undang dasar No.21/2000 yang berbunyi memberikan hukuman 

pidana kepada siapa pun yang melakukan tindakan anti serikat pekerja, 

tindakan tersebut termasuk melarang orang membentuk, bergabung atau 

melakukan aktivitas serikat pekerja, memecat atau mengurangi upah 

karyawan. 

2. Serikat pekerja mana yang terlihat aktif dalam aktivitasnya? 

Jawaban: banyak sekali serikat pekerja di jepara hampir 20 lebih, namun 

untuk yang aktif dan rajin dalam pelaporan administrasi ada dua yaitu serikat 

pekerja dari PLTU Tanjung Jati B dan Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami 

JF. 

3. Seberapa jauh peran pemerintah dalam tugasnya menjalankan hubungan 

industrial tripartit? 
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Jawaban: Ya sejauh ini peran kami dalam hubungan industrial dengan serikat 

pekerja masih hanya sebatas memberikan sosialisasi dan arahan yang sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, karena baisanya seandainya terjadi 

masalah di perusahan enggan untuk menyelesaikan dengan cara tripartite 

karena masalah yang terjadi akan bocor keluar dan mencoret image 

perusahaan sendiri, sehingga perusahaan lebih senang menggunakan cara 

bipartite, yakni musyawarah dengan serikat pekerja saja tanpa melibatkan 

pihak luar atau pemerintah. 

4. Bagaimana menurut bapak hubungan industrial di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory? 

Jawaban: Hubungan Industrial yang terjalin di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory baik, serikat pekerja rajin 

melaporkan daftar anggota yang terus masuk mendaftar di serikat pekerja, 

selain itu perusahaan juga tidak melarang dan menghalang-halangi serikat 

pekerja untuk berdiri sendiri, dan terlihat juga dibandingkan dengan pabrik-

pabrik asing PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory lebih sedikit sekali yang muncul. 

5. Bagaimana hubungan industrial yang sesuai dengan asas-asas pancasila? 

Jawaban: Pancasila sebagai dasar negara untuk mempersatukan bangsa, 

sangat cocok sekali diterapkan nilai-nilainya di dalam perusahan. Mulai sila 

pertama sampai dengan sila kelima kalau dijalankan di dalam perusahaan 

akan menimbulkan dampak yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri, 

bisa meminimalisir konflik antara perusahaan dengan pekerja karena atas 



59 

 

 

dasar binikal tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, kami 

dari pihak pemerintah selalu menekan hal itu kepada perusahaan agar selalu 

di terapkan dengan baik dan benar. 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Gambaran hubungan industrial di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory 

A. Hubungan Manajemen dan Serikat Pekerja 

Hubungan industrial antara manajemen dan serikat pekerja dalam 

suatu perusahaan dapat dilihat dari tahapan hubungan kerja antara kedua 

pihak tersebut, dalam penelitian ini hubungan industrial yang ada di PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory memasuki 

tahapan akomodatif,  

Adapun hubungan industrial pada perusahaan digolongkan menjadi 

lima tahapan pertumbuhan yaitu: 

1) Tahap Konflik. 

Manajemen berusaha sedapat mungkin untuk mencegah masuknya 

para pekerja menjadi anggota serikat pekerja. dalam hal demikian, 

manajemen memberhentikan karyawan dengan alasan yang dicari-cari. 

Tegasnya pada tahap ini manajemen menolak kehadiran serikat pekerja 

dalam perusahaan dengan alasan suatu apapun, hal ini tentunya akan 

menimbulkan konflik sehingga manajemen akan menolak untuk 

berhubungan dengan para wakil serikat pekerja. 
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Pada tahap awal konflik ini serikat pekerja di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory pernah mengalami 

saat awal-awal pembentukan dan berdirinya Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia Sami JF, menurut Yohanes Sri G sebagai ketua Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF " dulu awal pembentukan serikat 

pekerja kami sangat sulit untuk meminta ijin pembentukan dan kesannya 

dipersulit untuk pembentukan serikat pekerja yang real bukan bentukan 

perusahaan lagi, karena selama ini kami teman-teman serikat pekerja 

masih berada dalam bentukan serikat pekerja bentukan pabrik sendiri". 

2) Tahap Pengakuan (eksistensi) 

Manajemen membiarkan dan mengakui adanya serikat pekerja dalam 

perusahaan yang dipimpinnya, meskipun sebenarnya disertai oleh sikap 

terpaksa. Di sini manajemen bersedia berhubungan dengan wakil serikat 

pekerja agar dapat membicarakan mengenai hal-hal yang menjadi sumber 

perselisihan dalam hubungan kerja, akan tetapi dengan sikap yang tidak 

ikhlas. Dalam tahapan ini terdapat tiga pola tindakan manajemen vis a vis 

serikat pekerja, diantaranya: 

a. Jika tidak terjadi tekanan dari pemerintah dan pihak lain, maka 

manajemen akan menolak atau tidak memberikan jaminan keberadaan 

serikat pekerja dalam perusahaan. 

b. Berusaha mendiskreditkan dan menjatuhkan nama baik para 

pemimpin serikat pekerja, sehingga karyawan kecewa dengan serikat 

pekerja,  
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c. Bila terpaksa akan dinegosiasikan, manajemen akan membatasi  pada 

masalah-masalah yang tidak beresiko bagi perusahaan. 

Pada tahap kedua ini Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF sudah 

memisahkan diri dari serikat pekerja yang dibentuk perusahaan dan sudah 

diakui oleh perusahaan namun dengan fasilitas dan keberadaan yang 

sangat dibatasi, menurut Yohanes Sri G " setelah kami berhasil 

mendirikan Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF dibawah naungan 

KSPI semua fasilitas seperti alat-alat kerja dan lain-lain serikat pekerja 

dulu ditarik algi oleh perusahaan karena sudah keluar dari serikat pekerja 

bentukan perusahaan." 

3) Tahap Negosiasi 

Serikat pekerja dalam pandangan manajemen yaitu sebagai faktor 

penghalang dalam hubungan kerja, akan tetapi dari pihak manajemen 

menyadari bahwa kehadiran serikat pekerja dalam sebuah perusahaan 

sudah merupakan kenyataan hidup dalam perusahaan, sehingga 

manajemen tidak menghalangi keberadaan serikat pekerja dengan sedikit 

tekanan, sehingga manajemen mau mengakui bahwa keberadaan serikat 

pekerja dalam perusahaan akan bermanfaat bagi perusahaan. Namun, 

manajemen berusaha agar serikat pekerja menjadi pasif, karena bila tidak 

diciptakan demikian akan menimbulkan masalah besar ketika terjadi 

pertikaian antara perusahaan dan serikat pekerja sehingga masing-masing 

akan mempertahankan pada pendirian masing-masing. 
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4) Tahap Akomodatif 

Manajemen mempergunakan serikat pekerja sebagai penghubung 

antara manajemen dan para karyawan, dengan begitu manajemen tidak 

lagi memandang serikat pekerja sebagai penghalang dalam hubungan 

kerja, manajemen juga dapat memanfaatkan serikat pekerja dalam rangka 

penegakan disiplin serta mengarahkan perilaku karyawan sehingga terjalin 

hubungan kerja sama yang harmonis. 

Pada tahap akomodatif merupakan kondisi yang dialami oleh Serikat 

Pekerja Metal Indonesia Sami JF saat ini. Manajemen sudah memandang 

serikat pekerja dengan baik dan di ikut sertakan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan karyawan seperti gaji, 

lembur, tunjangan dan hak-hak lainnya yang harus didapatkan oleh 

karyawan. Namun selain itu Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF juga 

bertanggung jawab atas anggota mereka agar selalu disiplin dan selalu 

mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh perusahan. 

Tahapan akomodatif tersebut ditandai oleh : 

a. Kehadiran serikat pekerja telah diakui dalam PKB pasal 2 pengakuan 

timbal balik. 

b. Kehadiran serikat pekerja diakui perusahaan dengan adanya kebijakan 

union shop serta pemberian fasilitas untuk menunjang aktivitas serikat 

pekerja yang diatur dalam PKB. 

c. Kehadiran serikat pekerja dianggap sebagai rekan manajemen dalam 

mengarahkan perilaku dan menegakkan kedisiplinan pekerja. 
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d. Negosiasi terkait kebijakan ketenagakerjaan dalam tahap akomodatif 

berlangsung dengan sikap yang tidak kaku untuk mempertahankan 

kepentingan masing-masing pihak, tetapi selalu mengutamakan 

komunikasi secara musyawarah untuk mufakat. 

5) Tahap Kerja Sama 

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling terlihat maju dan 

ideal dimana secara langsung serikat pekerja ikut serta secara aktif dalam 

peningkatan efisiensi dan efektifitas, produktivitas dan semangat kerja 

para karyawan.  

Kerjasama ini berdasarkan dua asumsi: 

a. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan bila 

organisasi meraih berbagai keberhasilan. 

b. Para karyawan diberikan kesempatan untuk ikut dalam pengambilan 

keputusan. 

Untuk tahap yang terakhir ini serikat pekerja masih proses menuju 

pada posisi tersebut, akan tetapi manajemen belum sepenuhnya terbuka 

dan serikat pekerja masih belum maksimal dalam mengikatkan efisiensi, 

efektifitas, produktivitas dan semangat kerja. 

B. Kesejahteraan Pekerja 

Hubungan industrial yang ada di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory kondisinya telah diwujudkan oleh 

pihak serikat pekerja dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

amanah undang-undang dasar untuk selalu memperjuangkan dan 
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meningkatkan kesejahteraan anggotanya. kedua belah pihak antara 

manajemen dan serikat pekerja selalu mengutamakan komunikasi dan 

keterbukaan sehingga karyawan mendapatkan yang terbaik dari 

manajemen dan serikat pekerja. karyawan sebagai manusia mempunyai 

banyak kebutuhan sehingga dalam pelaksanaan hubungan industrial 

pekerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi saja, akan tetapi 

sebagai mitra usaha yang menjadi bagian terpenting dalam menentukan 

keberhasilan perusahaan. 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory 

sebagai manajemen dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF 

sebagai perwakilan karyawan berusaha mempertahankan dan memelihara 

pekerja dengan secara sadar meningkatkan derajat, harkat, dan martabat 

serta kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan karyawan tersebut tercantum 

secara tertulis dan jelas dalam PKB yang sangat dirasakan manfaatnya 

seperti adanya koperasi, poliklinik, kompensasi finansial lainnya. 

C. Mogok Kerja 

Mogok kerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan serikat 

pekerja dan manajemen dalam membina hubungan industrial. mogok 

terjadi apabila menurut Eko Martiko Wahyo W sebagai koordinator 

lapangan FSPMI "antara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja 

sudah DE clock karena tuntutan yang sudah disepakati tidak juga 

direalisasikan". 
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Mulai awal berdiri sampai sekarang di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory belum pernah terjadi mogok 

kerja, akan tetapi untuk mogok Over Time atau lembur sudah terjadi 

beberapa kali dalam perusahaan, biasanya dipicu oleh tuntutan kepastian 

gaji antara karyawan yang lama dan baru agar ada perbedaan. 

Manajemen dalam mengatasi meredam aksi yang dilakukan oleh 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF untuk menuntut haknya 

manajemen melakukan perundingan lagi dengan memanggil perwakilan 

serikat pekerja agar bisa membubarkan aksi yang dilakukan oleh 

anggotanya, namun manajemen juga berjanji akan segera memberikan 

keputusan secepatnya. Setelah keputusan itu diberikan manajemen pun 

menyampaikan “Banyak hal yang kita pertimbangkan untuk memutuskan 

permasalahan ini, dan ini adalah hasil kesepakatan kita (Tim perunding 

dengan manajemen PT. SAMI). Ini bukan tentang siapa menang atau 

kalah tetapi ini adalah hasil terbaik untuk kedua belah pihak” 

 

 

Gambar 2 

Aksi Mogok Over Time 

 

 

 

Gambar 2. Aksi Mogok Over Time 
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Gambar 3. Aksi Mogok Over Time 

 

4.7.2 Peran Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF mempunyai peran yang sangat 

berpengaruh terhadap perusahaan dan terutama pada anggota serikat pekerja 

sendiri, berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh Serikat Pekerja 

Metal Indonesia Sami JF diantaranya: 

1) Peran Membuat Perjanjian Kerja Bersama 

Perjanjian kerja bersama sebagai acuan yang dijadikan sebagai 

landasan untuk menciptakan kesatuan anta manajemen dan serikat pekerja 

serta membina kerja sama untuk menghindari terjadinya konflik. Perjanjian 

kerja bersama memiliki kedudukan yang strategis karena mengikat semua 

pihak dalam hubungan industrial. 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF sudah berperan aktif dalam 

pembuatan perjanjian kerja bersama kurang lebih sudah 3 tahun yang isi 

dari perjanjian kerja bersama selalu diupayakan oleh pengurus serikat 
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pekerja agar lebih baik dari periode sebelumnya. Perjanjian kerja bersama 

muncul dari aspirasi dan usul pekerja yang tentunya masih diseleksi oleh 

pengurus dan dipilih yang rasional dan masuk akal usulan tersebut, agar 

masih bisa diterima oleh perusahaan. 

2) Peran Menyelesaikan Perselisihan Industrial 

Hubungan industrial sering kali mengalami benturan kepentingan 

yang dapat menyebabkan permasalahan antara pihak manajemen dengan 

serikat pekerja atau dengan pekerja. Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami 

JF selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. dengan cara 

musyawarah mufakat. demokrasi dan komunikasi yang dibina serikat 

pekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan tanpa melibatkan pihak 

ketiga yaitu dengan jalan musyawarah mufakat. 

Yohanes Sri G mengatakan "setiap ada masalah antara manajemen 

dengan karyawan kami selalu membatu untuk menyelesaikan masalah 

tersebut dengan jalan musyawarah dan diambil win-win solusi yang terbaik 

antara kedua belah pihak tanpa harus melibatkan pihak ketiga, karena 

nantinya prosesnya akan panjang dan bisa-bisa mencoreng nama baik 

perusahaan". 

3) Peran Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan 

Berkeadilan 

terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan, harmoni dan 

dinamis adalah dambaan seluruh pihak dalam pembinaan hubungan 

industrial karena dapat memberikan rasa tenang dan nyaman dalam bekerja. 
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Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF selalu berupaya untuk membuat 

hal tersebut tercipta yang diwujudkan dengan perjanjian kerja bersama yang 

menjadi pedoman untuk mengikat semua pihak dalam perusahaan, Selain 

diwujudkannya melalui perjanjian kerja bersama peran serikat pekerja 

dalam hal ini terlihat melalui aktivitasnya dalam menyelesaikan perselisihan 

industri secara musyawarah.  

Serikat pekerja dalam hal ini sebagai organisasi pekerja yang dibentuk 

secara demokratis tidak hanya membela kepentingan anggotanya, akan 

tetapi serikat pekerja juga berperan sebagai rekan kerja manajemen karena 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF menempatkan posisi di tengah-

tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha.  

Pengurus serikat pekerja juga berperan aktif dalam menegakkan 

kedisiplinan pekerja dan mengarahkan perilaku pekerja melalui pertemuan 

rapat antara pengurus dengan perwakilan anggota serta untuk mendengarkan 

aspirasi, saran dan keluhan. Serikat pekerja dalam menjalankan perannya 

berprinsip dalam setiap mengambil keputusan yang terbaik dan 

menguntungkan semua pihak sehingga menciptakan hubungan yang 

harmonis. 

4) Peran Mengutarakan Aspirasi Hak dan Kepentingan Anggota 

Serikat pekerja yang pada dasarnya dibuat berdasarkan asas 

demokrasi yang berkewajiban memperjuangkan kepentingan anggotanya. 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF telah berperan dengan maksimal 

dengan secara aktif dalam menyalurkan pekerja melewati berbagai media 
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tulisan maupun lisan. selain itu Serikat Pekerja Metal Indonesia Sami JF 

juga membantu para karyawan untuk menuntut ha yang belum diberikan 

perusahaan secara penuh, melakukan berbagai survey pasar untuk 

mengetahui berbagai harga sebagai acuan yang rasional untuk membuat 

upah yang baru sesuai dengan KHL (kebutuhan layak hidup) dan hasilnya 

akan diajukan ke perusahaan agar bisa di terima. 

4.7.3 Peran Manajemen PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory dalam Membina Hubungan Industrial 

Manajemen sebagai perwakilan dari perusahaan untuk mengatur dan 

mengelola sumber daya perusahaan harus berperan serius dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab, disini manajemen memiliki peran strategis dalam 

hubungan industrial antara lain sebagai berikut: 

a) Peran Departemen SDM 

Departemen Sumber Daya Manusia sebagai bagian yang mengelola 

asset perusahaan yang paling berharga yaitu karyawan, memiliki peran 

untuk menciptakan kondisi kerja yang baik, pembayaran dan imbalan yang 

baik, dan memberikan reward pada setiap karyawan yang memiliki prestasi 

dalam bekerja. di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory program tersebut sudah berjalan, yaitu salah satunya setiap 

karyawan yang memiliki kualitas yang baik dalam berkerja akan diberikan 

reward seperti, perpanjangan kontrak kerja dan jenjang karir. 

b) Peran Sebagai Penanganan Gangguan 
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Manajemen PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory telah berperang dengan baik dalam mengatasi masalah gangguan. 

gangguan tersebut yang sering muncul adalah konflik antara atasan dengan 

bawahan yaitu supervisor dengan para karyawan serta masalah ketidak 

displinan pekerja. Permasalahan konflik yang terjadi merupakan hal yang 

umum terjadi karena pada dasarnya pekerja merupakan manusia terkait 

dengan masalah psikologinya yang memiliki perasaan, pola pikir dan sikap 

yang berbeda-beda.  

Dalam mengatasi gangguan tersebut manajemen memiliki respon 

yang cepat dalam mengatasinya dengan cara melakukan peneguran maupun 

penyelesaian masalah konflik secara intern kepada pekerja yang 

bersangkutan. untuk mengatasi gangguan tersebut manajemen mengatasi hal 

tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian 

kerja bersama. 

c) Peran Sebagai Negosiator 

Merundingkan perjanjian kerja bersama dan masalah perselisihan 

dilaksanakan secara musyawarah dan negosiasi untuk mencapai mufakat 

antara manajemen dengan pihak serikat pekerja. Manajemen melaksanakan 

negosiasi dalam merundingkan perjanjian kerja bersama dengan 

musyawarah agar isinya dapat memberikan kepuasan dan keuntungan oleh 

masing-masing pihak. Proses musyawarah negosiasi dalam membahas 

perjanjian bersama maupun masalah ketenagakerjaan berlangsung dengan 
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suasana yang tidak kaku yang mementingkan kepentingan. menurut 

Yohanes Sri G 

"kami selaku karyawan tidak merasa canggung dengan pihak manajemen 

saat perundingan negosiasi berlangsung, karena disini posisi kita sama, 

yaitu sama-sama dalam satu forum untuk memperjuangkan kepentingan 

masing-masing". 

Kekuatan negosiasi yang dimiliki berjalan dengan seimbang tanpa ada 

dominasi pihak lain dikarenakan kedua belah pihak memiliki posisi tawar-

menawar yang sama-sama kuat sehingga memuaskan dan menguntungkan 

semua pihak. 

Peran serikat pekerja dan peran manajemen sangat mempengaruhi 

hubungan industrial dalam perusahaan dalam aplikasinya diatas dapat 

disimpulkan peran antara manajemen dan serikat pekerja sebagai berikut: 

Tabel 6. Kesimpulan Peran Serikat Pekerja dan Manajemen 

NO Peran Serikat Pekerja Metal 

Indonesia Sami JF 

Peran Manajemen PT. SAMI 

1 Membuat Perjanjian Kerja 

Bersama. 

Peran Departemen SDM. 

2 Menyelesaikan Perselisihan 

Industrial. 

Sebagai Penanganan 

Gangguan. 

3 Menciptakan Hubungan 

Industrial yang Harmonis, 

Dinamis dan Berkeadilan. 

Sebagai Negosiator. 

4 Mengutarakan Aspirasi Hak 

dan Kepentingan Anggota. 

- 
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4.7.4 Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory 

Berdasarkan hasil wawancara hubungan industrial di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sudah terjalin dengan cukup 

baik meskipun terdapat beberapa kendala. Manajemen dan serikat pekerja dalam 

membina hubungan industrial berusaha menerapkan nilai-nilai bangsa yakni 

pancasila sebagai pelaksanaan hubungan industrial. penerapan hubungan 

industrial dengan nilai pancasila diharapkan berkembang di seluruh perusahaan di 

indonesia, karena isi dalam setiap sila di pancasila mempunyai makna yang sangat 

relevan untuk kesejahteraan semuanya. 

a) Sila Pertama 

"Ketuhanan Yang Maha Esa" sila pertama sebagai landasan spiritual 

dalam hubungan industrial mempunyai arti bahwa dalam karyawan bekerja 

manusia tidak hanya mencari nafkah tapi sebagai pengabdian manusia 

kepada tuhan dan sesama manusia. 

Manajemen dan serikat pekerja sudah menerapkan nilai-nilai pada sila 

pertama dengan baik yang diatur secara tegas dalam perjanjian kerja 

bersama. ada beberapa fasilitas ibadah yang disediakan oleh perusahaan. Di 

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory 

mayoritas karyawan yaitu muslim jadi perusahaan membuat tempat ibadah 

seperti musollah yang cukup luas untuk sholat, selain itu ada kegiatan buka 

bersama saat Ramadhan dan halal bi halal setelah idul fitri dan lain-lain. 
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Jadi, para pekerja dalam melakukan kerja bisa tenang karena masih 

bisa beribadah secara khusuk kepada Allah secara aman dan nyaman dalam 

perusahaan. 

b) Sila kedua 

"Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" mengaplikasikan sila kedua 

pancasila sebagai landasan dalam hubungan industrial menganggap bahwa 

pekerja bukan sekadar sebagai faktor produksi saja. manajemen dan serikat 

pekerja di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara 

Factory dengan sadar menganggap pekerja sebagai manusia yang memiliki 

harkat dan martabatnya sehingga dapat memanusiakan pekerja dengan 

memberikan penghargaan dalam bentuk perhatian terhadap 

kesejahteraannya dan pemberian kompensasi yang adil. 

Penerapan sila kedua pancasila di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory diantara antara lain menolong 

karyawan yang lagi kesusahan biasanya yang dilakukan oleh anggota serikat 

pekerja yang mengalami sakit atau meninggal dunia, serikat pekerja selalu 

hadir untuk memberikan yang terbaik untuk mereka yang sedang kesusahan. 

c) Sila Ketiga 

"Persatuan Indonesia" Penerapan sila ketiga pancasila dalam 

hubungan industrial di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 

Jepara Factory dijadikan sebagai dasar kesatuan serikat pekerja, manajemen 

dan pekerja. Dalam membina hubungan industrial pihak manajemen dan 

serikat pekerja menerapkan sila ketiga ini untuk menciptakan rasa memiliki, 
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memelihara dan adanya tanggung jawab bersama. selain itu untuk 

membangun semangat kerja sama dan saling mendukung antar bagian yang 

berpengaruh, sehingga menciptakan persatuan yang kokoh antara para 

karyawan dan pihak perusahaan. 

d) Sila Keempat 

"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hidmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan" Berdasarkan hasil data fokus penelitian 

berupa wawancara dan observasi, mengaplikasikan sila keempat pancasila 

sebagai landasan demokrasi pada PT. Semarang Autocomp Manufacturing 

Indonesia Jepara Factory sudah baik. Pelaksanaan demokrasi terlihat 

melalui adanya sarana penyaluran aspirasi yang disediakan oleh pihak 

serikat pekerja dan manajemen. Penyaluran aspirasi tersebut terlihat melalui 

adanya rapat pertemuan antara pengurus serikat pekerja dengan perwakilan 

kelompok pekerja di tiap bagian.  

Aspirasi-aspirasi tersebut diantaranya berupa saran dan harapan 

pekerja pada isi perjanjian kerja bersama yang terbaru yang disebarkan 

melalui lembaran-lembaran memo serta aspirasi mengenai keluhan pekerja. 

Selain itu pelaksanaan demokrasi juga terlihat dalam prinsip musyawarah 

untuk mencapai mufakat antara serikat pekerja dan manajemen PT. 

Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory dalam 

menyelesaikan perselisihan industrial yang tidak sampai melibatkan pihak 

ketiga hingga pengadilan hubungan industrial. 
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e) Sila Kelima 

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Gambaran dari nilai 

sila kelima sebagai landasan perwujudan keadilan dalam lingkungan kerja. 

keadilan disini dapat diartikan sebagai kesetaraan yang harus dipandang 

oleh pihak manajemen bahwa semua karyawan sama tanpa harus membeda-

bedakan status serta level manajemen yang ada, karena satu sama lan saling 

membutuhkan dan berhubungan. Di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory sendiri keadaan tersebut sudah 

baik. dengan gambaran adanya kerjasama antara manajemen dan karyawan 

yang diwakili oleh serikat pekerja. 

Pancasila sebagai dasar negara sangat cocok sekali untuk dijadikan landasan 

untuk perusahaan, dari sila pertama sampai dengan sila terakhir di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sudah melaksanakan hal 

tersebut dengan baik meskipun tak disadari oleh karyawan yang tidak mengerti. 

Berikut ini kesimpulan dari penerapan lima sila di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory: 

Tabel 7. Kesimpulan penerapan pancasila di PT. Semarang Autocomp 

Manufacturing Indonesia Jepara Factory 

No Sila Penerapan Pancasila 

1 Sila 

Pertama 

Disediakan tempat ibadah yang layak seperti masjid yang luas, 

selain itu juga diberikan cuti ketika memasuki hari raya 

keagamaan untuk karyawan sesuai dengan agamanya, dan 

diberikan tunjangan hari raya atau THR. 

2 Sila Kedua Perusahaan menganggap pekerja sebagai manusia yang memiliki 

harkat dan martabatnya sehingga dapat memanusiakan pekerja 

dengan memberikan penghargaan dalam bentuk perhatian 

terhadap kesejahteraannya dan pemberian kompensasi yang adil. 

3 Sila Ketiga Menciptakan rasa memiliki, memelihara dan adanya tanggung 

jawab bersama. selain itu untuk membangun semangat kerja sama  
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No Sila Penerapan Pancasila 

  dan saling mendukung antar bagian yang berpengaruh, sehingga 

menciptakan persatuan yang kokoh antara para karyawan dan 

pihak perusahaan. 

4 Sila 

Keempat 

Membuat perjanjian kerja bersama atau PKB antara manajemen 

dan serikat pekerja, melakukan perundingan atas aspirasi-aspirasi 

yang diusulkan oleh pekerja. 

5 Sila 

Kelima 

Perusahaan dan serikat pekerja tidak membeda-bedakan antara 

karyawan satu dengan yang lain seandainya ada yang salah tetap 

akan disalahkan begitu sebaliknya. 


