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Apakah KSBSI itu?
KSBSI merupakan organisasi sosial berbentuk serikat
buruh bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang
didirikan sebagai wadah perjuangan buruh pada tanggal
25 April 1992 di Cipayung, Jawa Barat.

Mengapa KSBSI didirikan?
KSBSI didirikan sebagai jawaban dari penderitaan buruh yang selalu ditindas,
dimana pada waktu didirikannya hanya ada satu serikat buruh di Indonesia
(SPSI), yang pada saat itu tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi
perburuhan di Indonesia.

Siapa pendiri KSBSI?
Tokoh-tokoh yang menjadi penandatangan deklarasi di Cipayung tersebut
berjumlah 104 orang dari seluruh Indonesia, di antaranya Abdurrahman
Wahid, Sabam Sirait dan Muchtar Pakpahan.

Apa saja yang menjadi perjuangan KSBSI?
KSBSI berjuang untuk kepentingan buruh dengan cara
memperjuangkan UPAH LAYAK dan PEKERJAAN LAYAK, yang
mencakup mengenai Upah Layak bagi kemanusiaan,
Kesejahteraan termasuk Jaminan Sosial, kondisi kerja yang
harmonis dan manusiawi termasuk Kebebasan Berserikat
dan Hak Berunding.
Salah satu perjuangan KSBSI yang paling dikenal adalah DEMONSTRASI BURUH di
MEDAN tahun 1994 yang menuntut kenaikan upah dari Rp. 2.800/hari menjadi
Rp. 7.000/hari.

Bagaimana respon pemerintah dan pengusaha?
5000 anggota ter-PHK masal dan 108 pengurus dan aktivis ditangkap,
termasuk penangkapan dan pemidanaan Muchtar Pakpahan, Amosi
Telaumbanua, Riswan Lubis, dll.

Bagaimana cara KSBSI memperjuangkannya?
KSBSI tetap berjuang sekalipun hampir semua pemimpin
dan aktivisnya ditangkapi dan dipenjarakan.
Perjuangan KSBSI mulai dilakukan dengan cara yang lebih
elegan melalui penggalangan dukungan internasional.

Sejak kapan KSBSI berafiliasi dengan internasional?
Pada tahun 1996 KSBSI resmi bergabung dengan WCL (World Confederation of
Labor – Konfederasi Serikat Buruh Dunia).
Selain itu pengakuan juga datang dengan ditunjuknya Muchtar Pakpahan
sebagai Governing Body ILO sebagai perwakilan dari serikat buruh tahun 1999
– 2005 (diteruskan oleh Rekson Silaban karena mengundurkan diri),
pengangkatan Muchtar Pakpahan sebagai Vice President WCL 2001 – 2005 dan
pencetus ide penggabungan WCL – ICFTU menjadi ITUC (International Trade
Union Confederation) dimana sekarang Rekson Silaban menjadi wakil presiden.

Bagaimana perkembangan KSBSI selanjutnya?

Melihat perkembangan serikat yang karena terlalu bebas menjadi
seringkali menjadi wadah untuk memperkaya diri pengurusnya, pada
tahun 2012 SBSI dideklarasikan ulang untuk mengingatkan kembali pada
tujuan awal pendiriannya sebagai wadah untuk memperjuangkan
kesejahteraan buruh Indonesia.
Dalam perjalanan sejak 2012 tersebut, SBSI mendapat tantangan terutama
dari KSBSI. Namun putusan pengadilan telah menyatakan bahwa SBSI
pimpinan Prof. Muchtar Pakpahan adalah satu-satunya organisasi yang
berhak menggunakan nama, logo dan mars SBSI.
Sampai dengan saat ini SBSI tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan
awalnya mensejahterakan buruh Indonesia dengan tetap melakukan apa
yang menjadi core usahanya, yaitu melalui organisasi, pendidikan dan
advokasi.

JENIS SERIKAT BURUH

UNITARIS

Serikat buruh yang berbentuk kesatuan yang tidak
membatasi diri dengan satu sektor usaha atau pekerjaan
tertentu

SEKTORAL

Serikat buruh yang bergerak di sektor usaha atau pekerjaan
tertentu dan hanya beroperasi di sektor usaha dan
pekerjaan tertentu tersebut

JENIS SERIKAT BURUH
Serikat Buruh – Pasal 1 angka 2 dan 3 dan Pasal 5
Serikat Buruh adalah serikat yang didirikan oleh buruh di dalam maupun di
luar perusahaan

Federasi Serikat Buruh – Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6
Gabungan beberapa serikat buruh, minimal 5 serikat

Konfederasi Serikat Buruh – Pasal 1 angka 5 dan Pasal 7
Gabungan dari beberapa federasi serikat buruh, minimal 3 federasi

Pasal 8
Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan

(K) SBSI ADALAH SERIKAT BURUH YANG BERBENTUK
KONFEDERASI
Pasal 4 Anggaran Dasar: (K)SBSI berbentuk Konfederasi yang
anggotanya terdiri dari buruh yang dikelompokkan menurut jenis
pekerjaannya
FIKEP : Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan
FTNP : Federasi Transportasi, Nelayan dan Parawisata
FPPK : Federasi Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi
FBKN : Federasi Bank, Keuangan dan Perbankan
FPASN : Federasi Pegawai Aparatur Sipil Negara
FMIG : Federasi Media, Inforamatika dan Grafika
FSBSI : Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
Federasi Serikat Buruh Solidaritas
Serikat Buruh lampung
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992

KEPENGURUSAN DI KSBSI
1.
2.
3.
4.
5.

DEWAN PENGURUS PUSAT KONFEDERASI
PENGURUS PUSAT FEDERASI
KOORDINATOR WILAYAH
DEWAN PENGURUS CABANG
PENGURUS KOMISARIAT

Yang masing-masing kepengurusannya wajib
mempunyai Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta
berjumlah GANJIL

DPP KONFEDERASI

PP Federasi

Koordinator
Wilayah

DPC Federasi

Pengurus Komisariat

DPP KONFEDERASI

Mewakili organisasi ke dalam dan ke luar serta pengambil
keputusan operasional harian tertinggi termasuk pembuatan SK
dan sanksi

PP Federasi

Mewakili federasi ke dalam dan ke luar serta pengambil keputusan
operasional harian tertinggi di tingkat federasi termasuk
pembuatan SK dan sanksi dengan koordinasi DPP Konfederasi

Koordinator
Wilayah

Mewakili organisasi ke dalam dan ke luar serta pengambil
keputusan operasional harian tertinggi di tingkat provinsi,
termasuk rekomendasi SK dan rekomendasi sanksi

DPC Federasi

Mewakili organisasi ke dalam dan ke luar serta pengambil
keputusan operasional harian tertinggi di tingkat cabang
(kabupaten/kota) termasuk pembuatan SK komisariat dan sanksi

Pengurus Komisariat

Mewakili dan menjalankan roda organisasi di tingkat perusahaan

SERIKAT BURUH KUAT, RAKYAT PASTI SEJAHTERA
TERIMA KASIH

