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ABSTRAK 

Gerakan buruh di Surabaya terjadi karena mereka menginginkan ada 
perubahan upah di tahun 2015 yang mereka anggap sudah tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penuntutan itu cukup beralasan karena 
kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak membuat 
semua harga kebutuhan pokok naik. Selain itu, gerakan penuntutan upah juga 
mengikuti mengikuti mekanisme yang berubah setiap tahun. Kedatangan buruh 
yang tergabung kedalam wadah yang bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
sebagai cara untuk mengawal proses kebijakan yang akan dibuat. Tidak hanya itu 
SBSI juga melakukan komunikasi dengan berbagai serikat buruh yang berada di 
sekitar Kota Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang 
dengan nada yang sama melakukan penuntutan kenaikan upah minimum yang 
akan berlaku pada tahun 2015. Kebersamaan mereka dilandasi kepentingan yang 
sama untuk menuntut kenaikan upah minimum.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode tersebut dilakukan 
untuk menjelaskan penyebab dan strategi yang dilakukan buruh untuk mencapai 
keinginan mereka yaitu kenaikan upah minimum 2015. Dengan menggunakan 
gagasan Charles Tilly mengenai buruh dalam melakukan aksi kolektif diharapkan 
dapat menemukan strategi KSBSI dalam pengoranisiran anggota sehingga 
terwujud sebuah gerakan buruh yang dilandasi oleh kepentingan mereka tersebut. 

Hasil penelitian menyebutkan beberapa strategi dilakukan untuk mencapai 
keinginan buruh dalam kenaikan upah minimum Kota Surabaya tahun 2015. Cara 
yang dilakukan adalah dengan aksi turun ke jalan atau biasa disebut demonstrasi. 
Hingga saat ini cara tersebut masih dirasa cara yang sangat ampuh untuk 
memberikan pressure kepada pemerintah terkait kebijakan mengenai pengupahan 
akhir-akhir ini. Meskipun mekanisme dalam pengupahan sudah jelas tetapi buruh 
tetap saja ingin mengawal jalannya proses kebijakan pengupahan karena 
pengupahan juga merupakan kepentingan mereka sehingga mereka perlu turun 
kejalan berusaha memperlihatkan kondisi perburuhan saat ini yang juga 
masyarakat yang harus diperhatikan kesejahteraanya. 
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KATA PENGANTAR 

Perjuangan buruh untuk mencapai sebuah kesejahteraan tidaklah mudah. 

Berbagai kebijakan atau sistem kerja yang dinilai mengancam pekerjaan mereka 

dan menghilangkan hak-hak yang seharusnya mereka terima dari perusahaan 

terkadang membuat mereka tersadar bahwa mereka harus berjuang untuk 

kehidupan pribadi dan keluarga. Sebab, tidak adalagi yang memperdulikan 

mereka jika bukan dari buruh sendiri yang bersatu dan berjuang menuntut hak-hak 

mereka. Perjuangan yang dilakukan buruh saat ini lebih terencana dan teroganisir. 

Terbukti dengan bergabungnya buruh kedalam wadah serikat buruh. Karena, 

buruh menyadari perjuangan mereka tidak bisa dilakukan dengan hanya kekuatan 

perindividu-individu. Keberadaan serikat buruh lah yang mengambil fungsi 

penting untuk melakukan pendidikan dan pelatihan apabila buruh mengalami 

ketidakadilan dalam hubungan industrial. 

Penuntutan upah minimum menjadi salah satu cara bagaimana buruh 

mencapai tingkat kesejahteraan. Dengan posisi buruh yang dihadapkan pada 

ketidakstabilan ekonomi seperti kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), 

harga kebutuhan pokok yang bertambah, dan kebutuhan lainya membuat buruh 

tidak memiliki simpanan untuk hari tua. Permasalahan muncul bukan hanya imbas 

dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-buruh tetapi juga perlawanan 

dari perusahaan yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah tetapi enggan 

untuk melakukan penangguhan upah dengan berbagai alasan. Dengan begitu, 

beberapa buruh padat karya dihadapkan pada pilihan tetap bekerja dengan upah 

dibawah UMK atau PHK dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar 
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sesuai UMK. Meskipun buruh bergabung dengan serikat buruh, terkadang serikat 

buruh juga tidak bisa mengambil cara yang kaku. Pertimbanganya adalah 

keberlangsungan hidup anggota, bisa saja serikat buruh melakukan gugatan akan 

tetapi akan ada berbagai dampak yang diterima anggota seperti kehilangan 

pekerjaan karena PHK, perusahaan pindah ke kabupaten yang lebih rendah 

upahnya, atau bahkan tutup. 

Pilihan yang sulit inilah yang mewarnai proses kebijakan terkait UMK 

Surabaya tahun 2015. Peneliti memilih dengan sengaja KSBSI sebagai penelitian, 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya Komisi D, dan 

APINDO Jawa Timur karena peneliti menganggap organisasi dan kedinasan 

tersebut berperan penting dalam proses kebijakan UMK 2015 mewakili 3 unsur 

pokok penentu pengupahan yaitu Pemerintah, Buruh, dan Pengusaha. Peneliti 

dengan bangga dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun banyak kesulitan 

yang dialami untuk mencapai syarat kelulusan pada Prodi Ilmu Politik Universitas 

Airlangga. 

 

 

Surabaya, 25 April 2015  

 

      ( Ari Dwiantoro )  
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