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BAB III 

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA 

INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 

KOTA SURABAYA 2014-2015 

 

Gerakan buruh pada penghujung tahun 2014 lalu telah membuktikan 

eksistensi bahwa gerakan buruh masih menjadi sebuah kekuatan untuk menekan 

pemerintah dalam pembuatan sebuah kebijakan mengenai perburuhan.29 Hal 

tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya serikat buruh yang berada di Jawa 

Timur berbondong-bondong menuju Gedung Grahadi yang ada di Kota Surabaya 

untuk mendorong pemerintah segera membuat Surat Keputusan Gubernur 

mengenai Upah Minimum. Fenomena itu dapat dilihat pada penghujung tahun 

2014, terdapat beberapa cara yang dilakukan buruh sebagai bentuk ketidakpuasan 

mereka terhadap sebuah kebijakan pemerintah. Beberapa cara diantaranya adalah 

dengan pemogokan dan aksi demonstrasi yang masih dirasa sebagai cara yang 

“manjur” untuk mendesak pemerintah mewujudkan kepentingan mereka.30 

Pada proses pengupahan 2015, gerakan buruh lebih banyak menggunakan 

cara mengerahkan jumlah massa yang cukup banyak pada titik-titik fokus 

pemerintahan di Surabaya yang terkait pengupahan seperti Kantor Gubernur Jawa 

                                                 
29 Wawancara Sekretaris Eksekutif APINDO JATIM, Made Sujana Kantor APINDO Jawa Timur 6 
April 2015. Yang menyebutkan saat ini pemerintah dinilai hanya mengikuti aksi-aksi demonstrasi 
diluar gedung Grahadi dalam menetapkan kebijakan upah minimum. 
30 Mogok kerja diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mogok kerja adalah 
tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat 
pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja dilakukan apabila 
negoisasi dengan perusahaan tidak menemui kesepakatan. 
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Timur di Jalan Pahlawan, Kantor DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, dan pada 

minggu-minggu terakhir pada awal bulan November 2014 atau sebelum batas 

maksimal penentuan UMK 2015 yaitu tanggal 21 November 2014 gerakan buruh 

di Jawa Timur difokuskan pada Gedung Negara Grahadi. Berbagai serikat buruh 

yang berasal dari kabupaten dan kota di Jawa Timur memadati sekitar Gedung 

Negara Grahadi.31 Salah satunya adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), 

sebuah serikat yang berdiri ditahun 1992 ini menjadi sebuah serikat buruh yang 

besar dan memiliki banyak anggota di Indonesia. Pada pengupahan 2015, KSBSI 

Jawa Timur mengerahkan sebanyak kurang lebih 1500 anggota KSBSI di berbagai 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Sebanyak kurang lebih 600 orang diantaranya 

berasal dari DPC KSBSI Kota Surabaya.32 Anggota DPC KSBSI Kota Surabaya 

menggerakkan anggotanya secara bergantian dalam kurun waktu 3 minggu sejak 

awal bulan November 2014, pada minggu pertama dan kedua SBSI belum 

mengadakan aksi demo dengan skala besar penuntutan di depan gedung Grahadi 

akan tetapi, pada minggu ketiga mendekati batas maksimal penentuan UMK 2015 

tidak hanya SBSI saja akan tetapi hampir semua serikat buruh di Jawa Timur ikut 

dalam penuntutan kenaikan Upah Minimum yang akan diimplementasikan pada 1 

Januari 2015. 

Teori Charles Tilly dalam bukunya From Mobilization to Revolution. 

Gerakan yang terjadi berakar pada interest/ketertarikan atau juga bisa dikatakan 

                                                 
31 Berdasarkan Surya Online Kamis, 13 November 2014, ribuan buruh berasal dari kawasan industi 
di wilayah ring satu. Mulai Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik menggelar aksi di 
depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/   
32 Wawancara dengan Ketua F-NIKEUBA KSBSI Kota Surabaya, Sugianto. (Warung Bambu, 25 
Februari 2015. 
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kepentingan.33 Kepentingan menjadi langkah awal yang mengakibatkan adanya 

kekuatan dan aksi demonstrasi. Pada penuntutan kenaikan UMK 2015 yang 

umumnya melibatkan unsur pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh. Akan tetapi 

pada penuntutan kenaikan upah biasanya terjadi konflik kepentingan antara serikat 

buruh dan pengusaha. Secara rinci kepentingan buruh dan pengusaha adalah 

sebagai berikut: 

Kepentingan Buruh 

1. Kenyamanan dalam bekerja. Buruh meyakini bahwa upah yang tinggi 

memiliki pengaruh terhadap semangat bekerja dan akan menambah 

produktivitas perusahaan. 

2. Kesejahteraan keluarga. Dengan pendapatan buruh yang bertambah maka 

akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari buruh dan 

keluarga. 

3. Kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi kunci mereka dalam membela 

diri apabila mengalami ketidakadilan dalam hubungan industrial. 

Kepentingan Pengusaha/APINDO 

1. Menuntut pemerintah agar mentaati prosedur pengupahan yang telah dibuat. 

Keikutsertaan APINDO sendiri dalam proses pengupahan merupakan 

tindakan yang mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam pembuatan 

kebijakan pengupahan. Karena proses pembuatan kebijakan pengupahan 

                                                 
33 Tilly, Charles. 1977. From Mobilization to Revolution. University of Michigan: Center for 
Research on Social Organization. Chapter 3 hlm 7. 
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tidak dapat terlepas dari keikutsertaan unsur buruh yang diwakili Serikat 

Buruh dan pengusaha yang diwakili oleh APINDO. 

Untuk itu perlu menjabarkan secara jelas apa saja kepentingan serikat buruh 

dan juga pengusaha dalam proses pengupahan pada tahun 2015 di Kota Surabaya 

yang telah disebutkan diatas. 

 

III.1. Kepentingan Buruh dan APINDO 

Gerakan yang dilakukan oleh buruh dalam menuntut pengupahan 2015 tidak 

terlepas dari kepentingan buruh itu sendiri. Menurut beberapa narasumber yang 

telah diwawancarai, pemahaman mereka mengenai kepentingan buruh dan 

pengusaha bisa dikatakan 100% berbeda dan sulit untuk menemukan kesepakatan 

dalam perundingan-perundingan yang dilakukan bersama.34 Menurut salah satu 

narasumber, kepentingan buruh adalah ingin bekerja dan menghasilkan upah 

berdasarkan apa yang dia keluarkan.35 Sedangkan pengusaha berusaha memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya. Konflik kepentingan yang terjadi dalam proses UMK 

2015 di Kota Surabaya dibuktikan pada tahapan Dewan Pengupahan Kota Surabaya 

yang tidak menemukan kesepakatan atau deadlock. Sehingga, antara Serikat Buruh 

dan APINDO mengusulkan hasil survei masing-masing kepada Walikota Surabaya.  

 

                                                 
34 Wawancara dengan  anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Choirul S warung bambu, 25 
Februari 2015.  Mengutarakan bahwa bagaimanapun alasannya kepentingan buruh dan pengusaha 
jelas berbeda. Ditambahkan dengan Sulistiyono (Disnaker Surabaya, 13 Maret 2015), yang 
menyebutkan penyebab pembahasan Dewan Pengupahan Kota Surabaya Deadlock adalah 
pertentangan kepentingan APINDO ingin menekan bawah dan mereka (buruh) ingin setinggi-
tingginya. 
35 Wawancara Koor. Wilayah KSBSI JATIM, Ahmad Soim 15 Maret 2015 di Rumah Bangil 
Pasuruan. 
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   III.1.1. Kepentingan Serikat Buruh 

Pemahaman setiap orang mengenai buruh identik dengan pekerja rendahan 

atau pekerja kasar seperti yang terjadi pada zaman kolonialisasi. Selanjutnya pada 

era pemerintahan Orde Baru istilah buruh sedikit demi sedikit mulai dirubah dengan 

istilah pekerja seperti contohnya pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) yang awalnya bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). 

Walaupun begitu buruh ataupun pekerja sama-sama memiliki hak untuk 

bekerja sesuai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga 

mereka. Akan tetapi pada realitasnya tidak semua buruh memiliki nasib yang sama 

dalam pekerjaan mereka. Beberapa buruh terkadang menerima pilihan yang sulit 

dari pekerjaan mereka seperti mutasi pegawai, pengurangan upah lembur, tidak 

menerima THR, pemutusan hubungan kerja, bahkan merubah yang mulanya 

pegawai menjadi buruh kontrak.36 

Peraturan terkait perburuhan terkadang diabaikan oleh beberapa pihak. 

Sebut saja peraturan outsourcing yang sebenarnya hanya diperbolehkan untuk 

bagian yang bukan inti pekerjaan sebagai contoh security dan cleaning service. 

Akan tetapi pada realitasnya, buruh alih daya atau outsourcing masih digunakan 

pada pekerjaan-pekerjaan inti. Menurut salah satu narasumber, outsourcing masih 

digunakan karena outsourcing cenderung menguntungkan perusahaan pemberi 

kerja atau pihak ketiga. Perusahaan pemberi kerja tidak perlu memberikan jenjang 

                                                 
36 Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Tahun 2014, yang menyebutkan modus 
dan jumlah korban PHK massal di Jawa Timur. Sebanyak 6.086 perusahaan merugi, 1.100 
perusahaan pailit, 33 perusahaan merger, 41 menuntut UMK, 188 tanpa alasan. Dari aksi yang 
digelar oleh KSBSI pada 19 Februari 2015 karena pabrik air minum di Prigen Jawa Timur, merubah 
karyawan tetap menjadi buruh outsourcing. 200 buruh tanpa serikat berubah dari karyawan tetap 
menjadi buruh outsourcing. 
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karir dan tunjangan-tunjangan. Menurut Abd. Wachid dari Lembaga Bantuan 

Hukum Surabaya, permasalahan buruh sebenarnya sudah include tidak mungkin 

dalam melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok hanya membawa satu tuntutan 

saja misal penuntutan UMK saja atau penghapusan sistem outsourcing saja. aksi 

demonstrasi atau tindakan kolektif yang dilakukan buruh selalu membawa tuntutan 

penanganan permasalahan yang terjadi pada hubungan industrial. KSBSI melalui 

Tim 15 yang diwakili oleh Ahmad Soim saat bertemu Gubernur juga 

menyampaikan keluhan mereka terhadap buruh anak atau buruh yang dibawah 

umur, permasalahan pembantu rumah tangga, dan mengenai buruh rumah tangga 

perumahan. Permasalahan-permasalahan tersebut juga telah didiskusikan dalam 

lembaga tripartrid. 

Kepentingan buruh yang tergabung dalam KSBSI secara spesifik mendasari 

mereka untuk melakukan aksi demonstrasi bersama serikat yang lain di depan 

Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penuntutan kenaikan UMK 2015 biasa 

digaungkan dengan kalimat “Tolak Upah Murah” yang berada dalam spanduk 

tuntutan yang dibawa oleh massa aksi yang tergabung dalam berbagai serikat buruh 

dan beberapa aliansi lainya. 

Ahmad soim mengatakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama 

KSBSI menuntut kenaikan UMK 2015. Pertama adalah kenyamanan dalam 

bekerja. Hubungan antara upah dan kenyamanan bekerja terletak dalam semangat 

bekerja. Apa yang dipahami oleh buruh adalah dengan upah yang tinggi sesuai 

harga kebutuhan pokok sehari-hari maka semangat kerja buruh juga akan tinggi, 

hal tersebut berdampak juga pada hasil produksi perusahaan yang akan bertambah 
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pula. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang juga sebagai anggota Dewan 

Pengupahan Kota Surabaya Choirul S, tuntutan yang mereka lakukan adalah 

kenaikan upah “minimum” bukan maksimum tentunya tidak akan merugikan 

perusahaan apalagi membuat perusahaan tutup atau bangkrut.  

Kedua, kesejahteraan keluarga. Masalah kesejahteraan buruh erat kaitanya 

dengan kebijakan pengupahan. Kesejahteraan buruh adalah salah satu alasan kuat 

mengapa penuntutan kenaikan upah atau penolakan upah murah terjadi. Seperti 

yang diutarakan oleh Rohmat dan Sikan yang bekerja sebagai buruh industri di 

daerah Tanjungsari Surabaya, bahwa ada keterkaitan antara kebijakan UMK 

dengan kesejahteraan buruh dan keluarga buruh. 

Rohmat : “...hoiyolo mas itu kan pokoe UMK itu bisa menjadi sejahtera to mas. 
Kalo UMK tidak ada perubahan kenaikan bagaimana kesejahteraan buruh 
nanti terpenuhi. Itu berkaitan mas. Kebijakan UMK itu memang ditunggu-
tunggu mas karena UMK semakin tinggi memange taraf hidup juga makin 
tinggi mendekati kesejahteraan. Tapi kalo ngomong kesejahteraan UMK 
saja gacukup mas apalagi kalo rumah tangga...” 

Sikan : “...pasti ada...pasti ada keterkaitan antara UMK dengan kesejahteraan buruh. 
Kalo UMK sekarang ini kan bagi buruh meskipun kurang tapi sudah cukup. 
Sebenarnya perlu ditambah mas, kalo sekarang mungkin pas-pasan lo...” 
 

Standar pengupahan yang telah berlaku hanya didasarkan pada standar 

kehidupan buruh lajang. Meskipun surat edaran gubernur mengenai perubahan 3 

komponen KHL yang membantu meningkatan hasil survei KHL meliputi tarif 

listrik, transportasi, dan tempat tinggal tetapi surat edaran tersebut hanya membantu 

pada komponen perubahan sewa kamar menjadi sewa rumah sederhana.37 Dari 

perubahan sewa kamar menjadi sewa rumah sederhana inilah dapat dilihat pada 

                                                 
37 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/20059/031/2014. Lihat lampiran. 
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UMK 2015 Gubernur Jawa Timur sedikit membantu kesejahteraan bagi keluarga 

buruh. 

Sikan memberikan perhitungan secara garis besar berapa pengeluaran 

keluarganya setiap bulan. Sikan menambahkan dengan upah Rp. 2.710.000 tetap 

saja kurang dirasakan oleh buruh karena perhitungan didasarkan pada buruh lajang 

sedangkan Sikan telah memiliki istri dengan 2 orang anak. Menurutnya sangat sulit 

menopang ekonomi keluarga jika tidak dibantu dengan istri yang bekerja. Seperti 

yang terlihat pada gambar III.1 berikut ini: 

Gambar III.1 
Pengeluaran Bulanan Buruh 

 

Gambaran mengenai perekonomian keluarga Bapak Sikan mengingatkan 

kita pada asumsi Ted Robert Gurr mengenai deprivasi relatif, bahwa gerakan sosial 

terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi 

praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya gerakan. Terdapat 
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jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimilikinya terhadap sesuatu dengan 

kemampuan mereka untuk memenuhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 

Jurang pemisah ini yang melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai 

kekecewaan relatif (relative deprivation).38 Bersamaan dengan itu Lerner 

memberikan gambaran apa yang diinginkan manusia dan apa yang membuat 

mereka frustasi.  

“Penyebaran frustasi di wilayah-wilayah yang kurang berkembang pesat 
sebagaimana yang diinginkan masyarakatnya dapat dianggap sebagai akibat 
ketidakseimbangan yang sangat tajam antara pencapaian dan 
aspirasi...aspirasi bisa lebih besar dari pencapaian apabila masyarakat, 
meskipun mereka melakukan beberapa kemajuan, tidak terpuaskan karena 
mereka memperoleh jumlah yang sangat kecil dibanding jumlah yang 
diinginkan.”39 
 

Ketiga, kepastian hukum. Seperti yang kita tahu hukum sangat penting bagi 

pelaksanaan kebijakan, tidak hanya kebijakan terkait pengupahan tetapi juga 

kebijakan apapun yang berlaku di Indonesia. Hukum menjadi landasan penegakan 

peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Rohmat dan Sikan secara jelas 

mengatakan bahwa meskipun ada peraturan maupun Pergub perusahaan selalu 

melihat sisi celah. 

Rohmat : “...begini mas, meskipun ada Pergub perusahaan selalu mencari sisi celah 
mas. Sisi celahnya gini, menunggu dari perusahaan-perusahaan sebelah 
sudah membayar gaji sesuai UMK nggak. Tapi paling tidak ada landasannya 
untuk jika seandainya ada nggak mau menaikkan kita lebih tenang. Kalo 
seandainya gak ada Pergub malah kalah kita soalnya tanpa landasan yang 
kuat toh...” 

Sikan : “...ya pasti mas peraturan itu menjadi panduan biar perusahaan ga semena-
mena gitu...” 

                                                 
38 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial; suatu perbandingan dari berbagai perspektif. 
Surabaya: Yayasan Kampusina. Hlm 53. 
39 Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 75. 
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Dalam masalah perburuhan terkait penerapan UMK 2015, hukum menjadi 

satu-satunya pelindung bagi buruh. Seperti yang kita ketahui buruh di Indonesia 

sebagian besar kurang memiliki faktor modal dan pemikiran dalam hal akademis, 

hanya ketrampilan dalam bekerjalah yang menjadikan mereka dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Akan tetapi, disadari atau tidak buruh juga manusia yang 

memiliki hati nurani. Apabila dirinya mengalami ketidakadilan dalam dunia kerja 

maka akan besar pula perlawanan yang mereka lakukan. KSBSI berani melindungi 

dan mengadvokasi anggotanya karena adanya ketidakadilan dalam hubungan 

industrial. Hukum menjadi latar belakang mereka untuk berani berjuang menuntut 

keadilan. Ketidakadilan yang diterima buruh dapat dibuktikan dengan semakin 

banyaknya serikat-serikat buruh yang muncul. Seperti di Kota Surabaya contohnya 

terdapat SARBUMUSI, PPMI, PRODUKTIVA, Persaudaraan Buruh, Serikat 

Buruh Anak Bangsa, dll.40 

 

   III.1.2. Kepentingan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 

Apindo adalah organisasi independen yang beranggotakan para pengusaha 

yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Apindo berdiri sejak 31 

Januari 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi 

Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). Pada tahun 1985, PUSPI berubah nama 

menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Latar belakang terbentuknya 

Apindo adalah pada pasca kemerdekaan muncul keinginan untuk mendapatkan hak 

                                                 
40 Serikat Buruh yang terdaftar pada DISNAKER Kota Surabaya. Lihat lampiran. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA 
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO



III-11 

 

perlindungan kerja yang lebih baik sehingga timbul permasalahan hubungan antara 

buruh dan majikan. Seiring berkembangnya isu perburuhan dan hubungan 

industrial, para majikan mempertimbangkan pentingnya satu wadah yang dapat 

dijadikan forum komunikasi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan 

permasalahan yang muncul dalam hubungan industrial.41 

Forum tersebut juga membahas permasalahan yang dihadapi dalam 

kebijakan UMK Surabaya tahun 2015. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan 

banyaknya penangguhan upah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada 

di Jawa Timur termasuk Kota Surabaya. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 

2013-2015, jumlah permohonan penangguhan upah bertambah seperti yang 

ditunjukkan oleh Tabel IV.1 berikut ini: 

Tabel III.1 
Pemohon Penangguhan Upah Minimum Jawa Timur Tahun 2013-2015 

 2013 2014 2015 
Jumlah Perusahaan 35 52 95 

Sumber : Disnakertranduk Jawa Timur tahun 2015 

Pertambahan pengajuan permohonan penangguhan upah tersebut dilakukan 

sebagai bentuk ketidakmampuan perusahaan dalam memberi upah kepada buruh 

sesuai mekanisme perundangan. Sebagai contoh Upah Minimum Kota Surabaya, 

pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.740.000, tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000, dan 

tahun 2015 mengalami pertambahan sebesar Rp. 500.000 menjadi Rp. 2.700.000. 

Apindo menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyetujui 

kenaikan UMK yang tidak melihat hasil dari proses Dewan Pengupahan. Menurut 

                                                 
41 Situs www.apindo.or.id, diakses pada 22 Februari 2015 pukul 19.27 WIB 
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Sekertaris APINDO Jawa Timur Made Sujana, penetapan UMK saat ini bukan 

merupakan upah minimum melainkan upah standard. Pemerintah cenderung tidak 

tegas dengan tidak mengikuti regulasi. Bahkan Made Sujana menyebutkan UMK 

2015 tidak masuk akal karena lebih tinggi dari DKI Jakarta sebesar Rp. 2.700.000. 

Menyikapi keputusan Gubernur mengenai UMK 2015, APINDO memilih keluar 

dari keanggotaan Dewan Pengupahan hingga ada pernyataan dari pemerintah untuk 

mengikuti aturan yang berlaku. 

“...sebenarnya upah minimum itukan 100% KHL. Sekarang ini kita sudah 
bukan bicara upah minimum lagi, yang ada sekarang itu kita melihat upah 
standard jadi apa maunya buruh. Dari proses penetapanya selalu 
memperhatikan dewan jalanan (buruh-buruh yang demo). Rekomendasi 
resmi dari Dewan Pengupahan itu tidak diperhatikan. APINDO sekarang 
keluar dari Dewan Pengupahan. Karena UMK tidak diciptakan dari Dewan 
Pengupahan itu Gubernur hanya melihat demo-demo dijalanan ini 
kenaikanya sangat ekstrim sekali diluar kemampuan perusahaan...” 
 

Dari total 95 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2015 di 

Jawa Timur hanya 80 perusahaan yang diterima penangguhanya. Dari 16 

perusahaan yang berada di Kota Surabaya dan mengajukan permohonan 

penangguhan UMK 2015, sebanyak 13 perusahaan yang telah diterima 

penangguhanya. Jangka waktu penangguhan 80 perusahaan yang telah disetujui 

oleh Gubernur bervariasi antara 4-12 bulan. Nama-nama perusahaan di Kota 

Surabaya yang memperoleh penangguhan upah seperti yang terdapat pada Tabel 

IV.2 berikut ini: 

Tabel III.2 
Perusahaan Penerima Penangguhan UMK 2015 Kota Surabaya 

No. Nama Perusahaan Kota Karyawan Waktu 

1. PT. Bamboe Indonesia Surabaya 88 orang 12 Bulan 
2. PT. Bhirawa Steel Surabaya 266 orang 12 bulan 
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3. UD. Wire Zipper Surabaya 23 orang 12 bulan 
4. CV. Darmo Lestari Sentosa Surabaya 158 orang 12 bulan 
5. PT. Weta Cipta Ramanda Surabaya 91 orang 12 bulan 
6. PT. Gunung Mas Sumanco Surabaya 41 orang 12 bulan 
7. PT. Beauty Kasatama Surabaya 104 orang 12 bulan 
8. Citra Cemerlang Surabaya 23 orang 7 bulan 
9. PT. Surya Indometal Semesta Surabaya 118 orang 12 bulan 

10. UD. Kali Brantas Surabaya 190 orang 12 bulan 
11. PT. Tanjung Tiara Surabaya 576 orang 12 bulan 
12. CV. Cahaya Terang Abadi Surabaya 170 orang 12 bulan 
13. PT. Wangta Agung Surabaya 800 orang 12 bulan 

Sumber : Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2015 

Menurut Made Sujana pengajuan resmi penangguhan pengupahan hanya 

sebanyak 95 perusahaan sedangkan penangguhan tidak resmi yang dilakukan secara 

bipartrid dilingkungan perusahaan antara pengusaha dan buruh lebih banyak. Made 

Sujana mencontohkan perusahaan yang berada di Mall atau pusat perbelanjaan 

modern dan UMK yang masih banyak tidak membayar sesuai dengan UMK. 

Posisi APINDO dalam pengupahan 2015 adalah mengikuti peraturan yang 

telah ada. Bahwa dalam pembuatan keputusan mengenai Upah Minimum 

dibutuhkan perwakilan dari APINDO yang mewakili pengusaha dan Serikat Buruh 

yang mewakili buruh dan juga elemen pemerintah yang berwenang dalam 

pengupahan. Keinginan APINDO secara jelas diutarakan oleh Made Sujana bahwa 

pemerintah harus mengikuti aturan penentuan upah yang ada. Menurutnya upah 

Kota Surabaya Rp. 2.710.000 mengikuti kenaikan BBM pada saat itu. Menurut 

survei dari tiga pasar di Surabaya Dewan Pengupahan dari APINDO Rp. 1.862.403 

ditambah perubahan 3 Komponen KHL dari Surat Edaran Gubernur No. 

560/20059/031/2014 menjadi Rp. 2.517.583 itulah sebenarnya UMK Surabaya. 

Apabila harga BBM yang turun saat ini mengapa UMK juga tidak ikut turun. 
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“...kita tidak ingin, kita ikuti regulasi yang ada. Biar tidak pokoe pokoe yang 
bicara. Ikuti regulasi yang ada, aturane lo ikuti. Ini sudah menyimpang, kalo 
100% KHL itu upah minimum kita ikuti, sekarang ada 120%, 130% itu 
darimana. Kalo kita bicara upah minimum ya 100% KHL kalo diatas itu 
silahkan melakukan pembicaraan bipartid. Masa saya yang punya 
perusahaan you yang menetapkan upahnya. Yang padat karya kan hancur-
hancuran sepatu, tekstil. Masa ada kenaikan 500 lebih, gak masuk akal 
teriak sudah perusahaan...” 
 

Terdapat ketidakadilan menurut pengusaha ketika buruh yang sudah lama 

bekerja disamakan dengan gaji pegawai yang baru bekerja.42 Meskipun skala upah 

sudah dibuat oleh perusahaan, kenaikan UMK 2015 yang cukup ekstrim membuat 

perusahaan sulit untuk menentukan skala upah kembali. Made Sujana 

mencontohkan, pegawai yang 5 tahun bekerja menerima upah sekian masuk 

pegawai baru menyaingi upah pegawai yang 5 tahun bekerja. Logikanya apabila 

kenaikan UMK adalah sebesar Rp. 500.000 maka selisih pegawai baru dan pegawai 

yang telah lama bekerja juga Rp. 500.000 hal tersebut yang membuat pengusaha 

tidak mau merekrut buruh baru sehingga pengangguran bertambah banyak. 

 

III.2. Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam 

Pengupahan 2014-2015 

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 hasil amandemen kedua 

secara jelas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Amandemen kedua tersebut dilakukan 

pasca Orde Baru pada tahun 2000, amandemen ini menjawab harapan masyarakat 

                                                 
42 Wawancara dengan Sekertaris Eksekutif APINDO, Made Sujana pada 6 April 2015 di Kantor 
APINDO JATIM.  
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terhadap era Reformasi yang kecewa terhadap Orde Baru yang kurang memberikan 

kesempatan kepada warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan adanya 

amandemen ini menjadi landasan dan jaminan bagi kebebasan masyarakat untuk 

berserikat, berkumpul, dan berpendapat. 

Dalam konteks perburuhan, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 

menjadi pertimbangan dibuatnya Undang-undang perburuhan seperti UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh.43 Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh 

Undang-undang menjadi angin segar bagi sebagian buruh untuk mendirikan serikat 

buruh atau serikat pekerja. Pendirian serikat buruh didasari oleh beberapa 

anggapan, salah satunya adalah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 

buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, 

pendapat, hak mengadakan perjanjian kerja bersama dan perlindungan hukum.44 

Semakin banyaknya serikat buruh yang muncul baik dalam skala nasional 

dan lokal menunjukkan jika eksistensi buruh masih kokoh dengan gerakan 

sosialnya melalui aksi demonstrasi dan pemogokan, visi dan misi serikat buruh 

yang dibuat sangat baik dalam menarik simpatisan atau buruh lain untuk bergabung 

serikat buruh dengan memperlebar jangkauan dan jumlah ini sebuah serikat buruh 

dapat menjadi solid, kuat dan menjadi kekuatan dalam mengkritisi kebijakan 

pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan perburuhan di Indonesia. 

                                                 
43 Terdapat pada halaman pertama Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 dan halaman pertama 
Undang-undang No. 21 Tahun 2000. 
44 Situs resmi KSBSI www.ksbsi.org diakses pada 25 Februari 2015 pukul 19.15 WIB 
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Bukan hal yang mudah bagi beberapa federasi yang tergabung kedalam 

KSBSI di Kota Surabaya dan di Jawa Timur untuk mengerakkan anggotanya. Perlu 

cara-cara yang diupayakan untuk membentuk kekuatan buruh yang solid diantara 

anggota SBSI yang dititikberatkan pada jumlah buruh yang cukup banyak di Jawa 

Timur. 

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh KSBSI dalam proses penuntutan 

kenaikan upah tahun 2015 untuk membuat gerakan mereka menjadi berhasil.  

 

   III.2.1. Mengikutsertakan Anggota Kedalam Dewan Pengupahan  

Dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan buruh. Buruh 

sendiri juga harus ikut kedalam perumusan kebijakan tersebut. Dalam perumusan 

Upah Minimum Kota tahun 2015 KSBSI ikut serta kedalam Dewan Pengupahan 

baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan struktur Dewan Pengupahan sendiri 

sudah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 

2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi bertugas 

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka : 1) 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 2) Penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). 3) Penerapan sistem 

pengupahan di tingkat Provinsi. Selanjutnya, menyiapkan bahan perumusan 

pengembangan sistem pengupahan nasional.  

Keanggotaan Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan Provinsi juga telah 

dituliskan pada Keputusan Presiden No.107 Tahun 2004 Pasal 24. Dewan 

Pengupahan Provinsi terdiri dari: 
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a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah. 

b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Perguruan 

Tinggi/Pakar. 

c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang 

mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. 

d. Anggota. 

Keanggotaan dari Dewan Pengupahan Provinsi seperti yang sudah 

dituliskan sebelumnya, salah satunya adalah serikat buruh. Pada pengupahan kali 

ini Gubernur meminta agar ada satu wadah yang menampung aspirasi serikat buruh 

terkait pengupahan. Karena, banyaknya jumlah serikat buruh yang ada di Jawa 

Timur juga menjadikan kesulitan tersendiri bagi penyatuan aspirasi serikat buruh. 

Keinginan Gubernur ini dijawab dengan dibentuknya Tim 15 yang beranggotakan 

sejumlah serikat buruh seperti SPSI, FSPMI, KSPI, SPS, SPN, KSBSI, dan 

beberapa serikat lainya.45 Seperti yang ditegaskan Ahmad Soim berikut ini, 

“...tim 15 tim untuk mempersatukan tuntutan dari temen-temen serikat yang 
ada di provinsi jawa timur. Jadi untuk menyatukan persepsi pada waktu itu 
kan ada yang minta di angka 3 juta, ada yang minta di angka 2,5, ada yang 
minta di angka 2,7 lah dari situlah kita merumuskan darimana pijakanya. Itu 
kita bahas di Tim 15 ini atau dimana pijakan-pijakanya yang membuat 
relevan upah, upah yang standard upah yang layak. Untuk itulah di Tim 15 
ini sebetulnya untuk menyatukan berbagai lintas sektor-sektor serikat 
pekerja serikat buruh yang ada di Jawa Timur barulah itu kita menyodorkan 
ke Gubernur, inilo pak kesepakatan kita dan itu ada pertimbangan 
hukumnya...” 
 

                                                 
45 http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/19/gubernur-jatim-temui-tim-15-buruh-bahas-
revisi-umk diakses pada 27 Februari 2015, pukul 14.30 WIB. 
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Dari percakapan tersebut dapat kita lihat bahwa Tim 15 tidak hanya sebagai 

wadah dalam penyatuan persepsi dan aspirasi. Tetapi, juga sebagai cara buruh untuk 

berkumpul dan mengumpulkan landasan mengapa nominal yang diajukan kepada 

gubernur berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan. Landasan-landasan yang 

dipakai juga tidak berdasarkan data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) saja 

tetapi juga melihat landasan hukum yang ada. Sehingga, nominal yang diajukan 

kepada Gubernur Jawa Timur melalui konsep yang matang dari buruh sehingga 

buruh dapat memenangkan tuntutan mereka. 

Menurut Ahmad Soim, keanggotaan Tim 15 sendiri juga dipilih dari serikat 

buruh dan serikat pekerja di Jawa Timur dengan melihat keanggotaan yang cukup 

besar dan mencakup beberapa Kabupaten dan Kota yang masuk pada area ring 1 di 

Jawa Timur yaitu KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSBSI 

(Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dan KSPI (Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia) ditambah beberapa aliansi serikat buruh yang ada di Jawa 

Timur. Ring 1 di Jawa Timur didasarkan pada Kabupaten dan Kota yang mengalami 

pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor industri. Kabupaten dan Kota yang 

masuk kedalam ring 1 adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 

Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. 

“...Dari yang besar di nasional kan ada 3. Dari KSPSI karena konfederasi, 
dari KSBSI, dari KSPI. Jadi dari unsur ketiga elemen ini dan ada beberapa 
gabungan dari aliansi-aliansi ada di kabupaten didaerah yang menjadi ring 
1 mas...” 
 

KSBSI juga mengikutsertakan perwakilanya dalam Tim 15 tersebut. Ahmad 

Soim, yang merupakan Ketua Korwil KSBSI Jawa Timur terpilih menjadi 
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perwakilan untuk masuk Tim 15. Soim menegaskan alasan mengapa dirinya dipilih 

untuk masuk kedalam Tim 15 salah satunya adalah karena sekertarisnya yang sudah 

duduk di Dewan Pengupahan provinsi dan narasumber menganggap bahwa tujuan 

dibentuknya Tim 15 oleh Gubernur adalah bagus untuk menyatukan tuntutan buruh 

yang ada di Jawa Timur. Soim juga sedikit bercerita tentang Tim 15 yang 

sebenarnya hanya 5 orang saja. Karena muncul protes dari kalangan buruh karena 

5 orang tersebut tidak mewakili ring 1 maka kuotanya ditambah menjadi 15 orang. 

Pada tingkatan Tim 15, seringkali para anggota Tim 15 bertemu guna 

membahas landasan-landasan yang akan dibicarakan dengan Gubernur Jawa Timur, 

Soekarwo. Dari proses wawancara peneliti dengan Ahmad Soim, peneliti mencatat 

Tim 15 mengadakan pertemuan antar serikat dan dengan Gubernur sebanyak 5 kali. 

“...awalnya ada mengenai di pertemuan serikat pekerja serikat buruh pada 
waktu itu malem ya. Terus setelah itu, dibentuklah tim 15 itu. Setelahnya 
ada pertemuan ada 3x dengan gubernur 2x sebelum diumumkan. Pertama 
kita membentuk tim itu. Yang kedua, kita menyatukan dan merumuskan 
berapa aspirasi dan landasan hukum itu dikantor gubernuran. Setelah itu, 
kita ajukan ke gubernur angka itu. Dari gubernur angka itu muncul tapi tidak 
bisa diumumkan karena masih ada waktu. Setelah itu ada pertemuan kedua 
akhirnya kita umumkan bersama” waktu itu diwakili oleh disnaker Provinsi 
Jatim Pak Edi, yaitu salah satunya saya diatas untuk mengumumkan itu 
mendampingi beliau. Ya setelah itu ya selesai karena tugas tim 15 untuk 
menyatukan persepsi dari serikat buruh serikat pekerja yang ada...” 

 

Selain masuk pada pengupahan Provinsi Jawa Timur. KSBSI juga ikut 

dalam perumusan UMK 2015 yang ada di Kota Surabaya. Pada Dewan Pengupahan 

Kota Surabaya dari unsur buruh, KSBSI mengajukan Choirul Subekti sebagai 

perwakilanya. Choirul ini selain aktif dalam perburuhan dengan jabatan sekretaris 

Federasi NIKEUBA juga aktif dalam salah satu partai politik di Indonesia. 
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Keikutsertaan dirinya dalam Dewan Pengupahan Kota Surabaya karena hal 

tersebut hanya memenuhi kuota yang ada dari elemen buruh di Dewan Pengupahan. 

Dewan Pengupahan Kota memiliki masa jabatan selama 2 tahun dan menerima 

upah untuk makan dan transportasi.46 Dewan Pengupahan Kota dan Dewan 

Pengupahan Provinsi memiliki tugas dan wewenang yang hampir sama yaitu 

mensurvei komponen-komponen yang terdapat didalam KHL (Kebutuhan Hidup 

Layak) perbedaanya terletak pada fungsi dan kewenangan Dewan Pengupahan 

Provinsi, apabila survei yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Kota tidak masuk 

akal atau ada kesenjangan maka Dewan Pengupahan Provinsi akan turun untuk 

mensurvei kembali. 

“...Dewan Pengupahan kabupaten kota merekomendasikan ke bupati dan 
walikota, itu prosedurnya. Stelah itu bupati walikota menetapkan 
merekomendasikan angka itu. Ada yang angka 2 ada yang 1 (upah 
2juta/1juta) direkomendasikan ke gubernur yang ditampung oleh Dewan 
Pengupahan provinsi. Lah Dewan Pengupahan provinsi ini 
mempertimbangkan bener gak kebijakan itu. Kalo ada yang agak rancu 
mereka akan turun provinsi...” 
 

Survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota pada bulan 6 

(Juni) atau bulan 7 (Juli) sasaranya adalah 3 pasar yang ada di Kota Surabaya. 

Ketiga pasar tersebut adalah pasar balongsari, pasar rungkut dan pasar wonokromo. 

Penentuan tujuan pasar untuk survei KHL tidak diputuskan oleh pemerintah, 

melainkan oleh hasil rapat forum pada Dewan Pengupahan Kota. Dari semua 

komponen KHL yang telah disurvei dari 3 pasar akan dibagi 3 untuk diambil rata-

rata dan diajukan ke bupati walikota. Survei dilakukan bersama-sama oleh anggota 

                                                 
46 Wawancara dengan Koor. Wilayah KSBSI, Ahmad Soim tanggal 19 Februari 2015 di Posko aksi 
mogok kerja Prigen. 
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Dewan Pengupahan karena waktu dan tahapan juga sudah dibahas ketika rapat di 

Dewan Pengupahan. 

Choirul Subekti, menyebutkan ada 9 hingga 10 kali pertemuan Dewan 

Perwakilan Kota jika perhitungan dimulai pada bulan Juni. Rapat pertama tersebut 

membahas mengenai waktu, tempat survei, dan anggaran yang dibutuhkan. 

Perdebatan juga terjadi dalam rapat Dewan Pengupahan ditingkat Kota Surabaya. 

Karena survei yang dilakukan bersama-sama memunculkan angka yang berbeda 

antara pihak APINDO dan serikat buruh. 

“...debat debat di kota debat disitu. Kan ini dinamika, dinamika forum ya 
gitu. Persoalanya rasio inrasio itu proses kan. Kalo berbeda ya kepentingan 
mas kepentingan. Apapun dalilnya kepentinganya berbeda mas dengan saya 
sama-sama masyarakat kepentingannya berbeda betul tidak. Ini lembaganya 
berbeda...” 
 

Ada beberapa Kabupaten dan Kota basis KSBSI. Dalam Kabupaten/Kota 

tersebut KSBSI masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan di Kabupaten/Kota. 

Kabupaten dan Kota tersebut antara lain Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya 

hanya Kabupaten Sidoarjo yang berada di wilayah ring 1 KSBSI tidak masuk dalam 

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.47 

Selain Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, KSBSI juga mengikutsertakan 

anggotanya kedalam Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi 

bertugas memberikan saran kepada Gubernur dalam penentuan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). Ahmad Soim menambahkan 

                                                 
47 Wawancara dengan Koordinator Wilayah KSBSI, Ahmad Soim tanggal 19 Februari 2015 di Posko 
aksi mogok kerja Prigen. 
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tugas Dewan Pengupahan Provinsi juga mensurvei kembali besaran upah yang 

diajukan oleh Bupati dan Walikota kepada Gubernur hal tersebut dilakukan agar 

tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antar Kota/Kabupaten di Jawa Timur. 

“...di Provinsi juga gitu tugasnya juga gitu menentukan, merekomendasikan 
juga kesenjangan, mensurvei kembali kepada Kabupaten/Kota...” 

 

   III.2.2. Menjalin Relasi Dengan Serikat Buruh 

Dalam konteks penuntutan pengupahan tahun 2015, KSBSI bahkan serikat 

buruh lain pasti juga akan menjalin relasi antar serikat buruh atau aliansi buruh. 

Karena kekuatan buruh berasal dari jumlah massa yang ada di Kota Surabaya dan 

juga dengan menggunakan cara apa yang dilakukan buruh dalam penyampaianya. 

Langkah tersebut dianggap penting dalam upaya buruh menunjukan sikap dalam 

penolakan kebijakan pemerintah dan situasi yang menyentuh kesejahteraan buruh.  

Dalam menjalin relasinya, KSBSI melakukan pertemuan-pertemuan 

internal dengan DPC Kabupaten/Kota yang menjadi basis KSBSI seperti 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, 

Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya. Melalui Korwil KSBSI 

melakukan pertemuan dengan pengurus serikat KSBSI ditingkat kabupaten/kota 

untuk membahas sikap KSBSI terhadap penentuan upah yang akan berlaku 2015 

diluar Dewan Pengupahan Provinsi, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dan Tim 

15. Pertemuan tersebut membahas mengenai pembagian jobdis bagian keamanan, 

pendanaan, atribut, orasi, konsumsi, korlap apa saja yang akan disampaikan melalui 

aksi demonstrasi tersebut jadi istilahnya di KSBSI itu manajemen aksi supaya tidak 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA 
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO



III-23 

 

tumpang tindih. Ada kurang lebih 3x pertemuan antar federasi yang tergabung 

dalam KSBSI. Seperti yang diutarakan Hendrik Bode. 

“...ya perlu siapkan perangkatnya, dananya itu. Jadi minimal seminggu 
sebelumnya itu sudah dikonsep, ketika akan turun SBSI berati dengan 
federasi harus kumpul nanti ini kan sound system, atribut ada gak kan gitu, 
berapa jumlah yang mau diturunkan. Korwil tidak menginstruksikan berapa 
yang diturunkan hanya instruksikan turunkan anggota saja karena akan 
berbaur dengan serikat lain supaya betul-betul force itu kelihatan...” 
Selain itu, KSBSI juga melakukan komunikasi dengan serikat buruh lain 

untuk membahas apa saja tuntutan mereka karena tidak semua serikat buruh atau 

aliansi buruh yang berada di Kabupaten/Kota masuk dalam Dewan Pengupahan 

baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Dewan Pengupahan Provinsi. 

Selama satu visi satu misi untuk membantu hak-hak dan kesejahteraan buruh 

KSBSI akan menjaga hubungan baik dengan serikat buruh manapun.48 KSBSI 

melakukan pertemuan dengan serikat buruh/serikat pekerja yang memiliki basis 

massa yang cukup banyak di Kota Surabaya seperti Serikat Buruh Muslim 

Indonesia (SARBUMUSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Buruh Kerakyatan (SBK), 

PRODUKTIVA, Serikat Pekerja Muslim Indonesia (SPMI).49 

 

   III.2.3. Memunculkan Isu Pentingnya Penuntutan UMK 

Memunculkan isu pengupahan merupakan hal yang penting bagi terciptanya 

gerakan buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota 2015. 

                                                 
48 Wawancara dengan Koordinator Wilayah KSBSI, Ahmad Soim tanggal 19 Februari 2015 di Posko 
aksi mogok kerja Prigen. 
49 Wawancara dengan Ketua DPC F-KIKES Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di Rumah 
Hendrik Bode. 
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Melalui berbagai kesempatan yang ada seperti pelatihan, pertemuan federasi, forum 

anggota hingga pertemuan yang tidak formal di warung kopi atau dimanapun 

pengurus selalu membahas dan mendiskusikan hak-hak normatif buruh agar mereka 

sadar mengenai hak-hak mereka dalam hubungan industrial. Akan tetapi, 

pembicaraan yang dilakukan tidak selalu membahas apa saja hak-hak buruh tetapi 

juga mengenai kewajiban mereka dalam hubungan industrial. Hal tersebut 

dilakukan agar buruh tidak hanya bisa menuntut tetapi juga melakukan kewajiban 

mereka dengan penuh tanggungjawab.  

Menurut Ahmad Soim, KSBSI juga berusaha menjalin hubungan baik 

terhadap perusahaan tempat anggota bekerja. Hal tersebut mereka lakukan untuk 

menciptakan hubungan industrial yang baik antara perusahaan/pengusaha dan 

serikat pekerja/buruh. Bahkan KSBSI siap untuk menindak anggotanya yang 

kurang disiplin dalam bekerja. 

“...di SBSI sendiri, kalo perusahaan mau mengSP karyawan kalo 
perusahaan mau bermitra baik dengan SBSI. SBSI kasitau ini kurang 
disiplin, kasih repot, kurang bagus, kurang bagus baru nanti kita lakukan 
pembinaan kepada anggota apabila anggota tidak mau di SBSI kita 
keluarkan mas, itu SBSI prinsipnya. Jadi di SBSI jangan menuntut hak saja 
kewajiban tolong jalankan. Tapi begitu ada masalah begini yang terjadi, kita 
penanganan juga serius...” 
 

Isu pengupahan adalah isu yang “cantik”. Dalam arti penuntutan upah 

adalah salah satu yang dapat dikatakan sebagai agenda tahunan setiap serikat yang 

ada diberbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Isu 

pengupahan digunakan sebagai cara untuk menyatukan buruh dari berbagai lintas 

sektor Kabupaten/Kota yang memfokuskan gerakan di depan Gedung Negara 

Grahadi Surabaya. Bahkan ada anggapan bahwa jika serikat buruh tidak ikut dalam 
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aksi menuntut kenaikan pengupahan maka akan dipertanyakan letak serikat 

buruhnya dimana.50 

Sebelum melakukan aksi, seluruh pengurus federasi yang ada melakukan 

pertemuan dengan korwil guna membahas tindakan KSBSI menanggapi isu 

pengupahan. Seringkali pertemuan dilakukan oleh KSBSI membahas isu 

pengupahan terkait apa tindakan SBSI selanjutnya. Ahmad Soim juga mengatakan 

bahwa dirinya bertanggung jawab untuk mengerahkan anggota di seluruh Jawa 

Timur dan isu untuk menuntut pengupahan yang layak menjadi alasan bagaimana 

gerakan buruh KSBSI di Surabaya. 

“...ya, saya kerahkan anggota 3x mas. 3 kali se jatim kan kita kerahkan 
kesana. Memang pengerahan ini kan penanggung jawab saya tapi dari hasil 
itu pimpinan SBSI kalo kita pengurus, tapi backmakernya saya. Dari temen” 
ini mintak upah yang layak dengan isu” nasional tadi ya itu yang memotori 
temen” bagaimana temen” mlakukan gerakan ini. Karena tanpa melakukan 
gerakan ini jarang didengarkan oleh pemerintah atau pengusaha...” 
 

Korwil menginstruksikan kepada seluruh ketua federasi melalui e-mail pada 

untuk turun aksi penuntutan pengupahan, instruksi tersebut tidak menegaskan 

jumlah yang harus diturunkan mewakili federasi masing-masing.51 Karena, KSBSI 

juga memahami dan mempertimbangkan produksi perusahaan. Instruksi tersebut 

juga dilampiri dengan izin keramaian ditempat umum dari POLDA Jawa Timur 

agar aksi yang dilakukan juga mengikuti aturan yang berlaku dan legal.52 

                                                 
50 Wawancara dengan Buruh anggota F-NIKEUBA, Rohmat 14 April 2015 di Warung Srawo3ng 
Tanjungsari.  
51 Wawancara dengan Ketua DPC F-KIKES KSBSI Kota Surabaya, Hendrik Bode 18 Maret 2015 
di Rumah Hendrik Bode.  
52 Wawancara dengan Korwil KSBSI Jawa Timur, Ahmad Soim 15 Maret 2015 di Rumah Ahmad 
Soim Bangil. 
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Dalam mengumpulkan anggota, Ketua Federasi melakukan berbagai cara 

untuk menarik simpati anggota untuk ikut turun aksi. Secara tidak langsung, isu 

pengupahan menjadi hal yang sangat penting bagi buruh. Karena, hanya dengan 

melakukan hal tersebut buruh dapat mengangkat kesejahteraanya. Secara empiris 

buruh hanya memiliki kemampuan untuk bekerja, pendidikan terakhir rata-rata 

SMA, faktor modal yang dimiliki juga kurang untuk membuka usaha baru. Pilihan 

yang dimiliki oleh buruh tidak banyak untuk mengangkat kesejahteraan mereka. 

Selain itu juga UU ketenagakerjaan saat ini masih bermata dua pasal sekian 

menguntungkan buruh, pasal yang lain menguntungkan pengusaha.53 

Selain itu, peran ketua federasi dalam memunculkan isu pengupahan juga 

diperlukan untuk mengumpulkan anggota untuk ikut bersama-sama serikat buruh 

lain turun aksi. Seperti yang diutarakan oleh Sugianto, Ketua DPC F-NIKEUBA 

Kota Surabaya yang juga Ketua Divisi Pelatihan & Pendidikan KSBSI berikut, 

“...ya sebetulnya kita mengemas isu itu menyentuh kepentingan mereka 
mas. Karena masyarakat buruh itu kalo kita sentuh dengan kebutuhan 
mereka bersinggungan dengan upah, dengan THR biasanya itu mereka 
cepet kita ajak demo gitu cepat...” 
 

Meskipun begitu, baik Sugianto maupun Hendrik Bode menyadari bahwa 

penuntutan pengupahan ini juga tidak baik bagi hubungan industrial apabila 

dilakukan setiap tahun. Karenanya, perlu dibuat perubahan sistem atau regulasi 

terhadap skala upah. Hendrik bode membuat perumpamaan mengenai ketidakadilan 

dalam pengupahan hingga saat ini. ketidakadilan terjadi ketika buruh yang bekerja 

                                                 
53 Wawancara dengan Ketua F-KIKES KSBSI Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di 
Rumah Hendrik Bode. 
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sudah 20 tahun memperoleh upah yang hampir sama dengan buruh yang baru 

bekerja selama 2 tahun dengan hanya berbeda Rp. 48.000,- saja.  

“...untuk kedepan menurut saya harus ada regulasi baru mas. Jadi, tidak 
setiap tahun artinya harus ada regulasi yang mengatur sehingga pengupahan 
ini tidak menjadi anggota tahunan. Sering setiap tahun buruh mogok, 
melakukan unjuk rasa karena upah. jujur saja anu mas, di Jawa timur ini 
kurang lebih ada 80 serikat buruh. Jadi untuk menyatukan persepsi 
pandangan mereka dengan hal ini itu membutuhkan waktu. Mangkanya 
paling ideal kan sebetulnya melalui keputusan mentri tentang pengupahan 
itu yakan. Tim 15 juga belum maksimal karena baru satu tahun. Kan itu 
dibentuk tahun kemarin mendekati penentuan upah. Karena nek regulasinya 
melalui peraturan daerah itukan sementara komponenya ditentukan 
kepmen, dewan pengupahanya ditentukan oleh UU, masa kita mau bikin 
regulasi perda dibawahnya Kepmen maupun UU kan lebih rendah, laitu 
yang nanti akan jadi polemik...” 

 

   III.2.4. Penuntutan Berdasarkan Data dan Fakta 

Melakukan sebuah upaya penuntutan kenaikan upah merupakan hal yang 

sulit dan memerlukan tahapan yang memakan waktu lama. Menurut salah satu 

narasumber, apapun latar belakangnya kepentingan atau tujuan buruh dan 

pengusaha sangat berbeda. Pengusaha berusaha menambah keuntungan usaha 

sebanyak-banyaknya, sedangkan disisi lain buruh bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup baik pribadi atau keluarganya.54 

Buruh bekerja selama kurang lebih 9-10 jam per hari belum lagi melakukan 

kerja lembur yang artinya menambah jam kerja. Peluang buruh untuk 

mengembangkan diri dan berkumpul dengan keluarga disadari kurang. Akan tetapi, 

mereka harus menjalani hal tersebut karena itu merupakan resiko pekerjaan yang 

harus diambil untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Selain itu, 

                                                 
54 Wawancara dengan Anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Choirul Subekti 25 Februari 
2015 di Warung Bambu depan Disnaker Kota Surabaya. 
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beberapa faktor juga mempengaruhi buruh untuk melakukan perjanjian internal 

dengan pengusaha terkait pengupahan. Hal tersebut dilakukan karena perasaan 

takut terkena PHK oleh perusahaan akibat pengupahan yang bertambah setiap 

tahun.55 

Menjadi kelemahan dari pengupahan 2015 adalah UMK 2015 yang 

disepakati bersama oleh APINDO, serikat buruh, dan pemerintah berlaku bagi 

semua sektor usaha. Permasalahan menjadi timbul ketika UMK 2015 menjadi 

beban pengusaha kecil atau mikro. Sebut saja usaha pertokoan atau usaha kecil 

menengah yang memperkerjakan 10-50 karyawan, Upah Minimum Kota Surabaya 

sebesar Rp. 2.710.000,- tentunya menjadi beban pengeluaran yang banyak bagi 

usaha kecil dan menengah tersebut.56 Hal tersebut menjadi dilema bagi buruh, dilain 

sisi mereka harus menuntut pemenuhan haknya sesuai Pergub mengenai UMK atau 

memilih tetap bekerja dengan upah rendah atau tidak sesuai peraturan. Menurut 

salah satu narasumber, permasalahan seperti itu diselesaikan melalui pembicaraan 

tertutup antara pengusaha dengan pekerja.57 

Penuntutan yang dilakukan oleh buruh melalui wadah yang bernama KSBSI 

dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi buruh lintas 

sektor yang ada di Kota Surabaya dengan memperbaiki UMK tahun sebelumnya. 

                                                 
55 Wawancara dengan Ketua F-KIKES KSBSI Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di 
Rumah Hendrik Bode. 
56 Wawancara Sekretaris Eksekutif APINDO JATIM, Made Sujana Kantor APINDO Jawa Timur 6 
April 2015. 
57 Wawancara dengan Ketua F-KIKES KSBSI Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di 
Rumah Hendrik Bode. Hendrik Bode mengutarakan beberapa anggotanya mengeluhkan 
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah sesuai UMK Surabaya 2015. Hendrik 
mendorong anggota untuk melakukan negoisasi bagaimana caranya perusahaan tidak tutup dan 
buruh tetap bisa bekerja. Permasalahan ini dijelaskan kembali pada sub-bab Advokasi. 
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Perubahan UMK Surabaya tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000 menjadi UMK 

Surabaya tahun 2015 sebesar Rp. 2.710.000,- terjadi bukan tanpa sebab. Ada 

beberapa landasan yang diajukan sebagai dasar penuntutan kenaikan UMK tahun 

2015. Landasan-landasan digunakan oleh KSBSI agar penuntutan mereka memiliki 

kekuatan berdasarkan realitas yang ada dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Menurut Ahmad Soim menjelaskan beberapa landasan yang dipakai KSBSI dalam 

proses penuntutan UMK tahun 2015. 

“...undang-undang ada, peraturan gubernur ada. Karena kembali lagi, 
biarpun begitu kan gubernur ada standard kembali ke kebijakan. 
Kewenangan oleh pemerintah pemangku kebijakan itu ada pijakanya. 
Umpamanya upah sekian dari KHL sekian pertama mengacu pada survei 
KHL, dari survei KHL itu ada pertimbangan pertumbuhan ekonomi dilihat 
dari mana dari badan pusat statistik, terus inflasi. Dari inflasi ini kembali 
lagi ke kebijakan pemangku kepentingan yaitu gubernur. Ada beberapa 
Kabupaten/Kota survei KHL sekian tapi UMKnya bisa lebih tinggi karena 
gubernur berdasarkan kebijakan yang ada melihat ketimpangan. Ini terlalu 
jomplang nemen gak itu yang dibuat oleh gubernur...” 
  

Peraturan yang dipakai dalam landasan penuntutan seperti 

PERMENAKERTRANS No. 7 tahun 2013 tentang upah minimum, 

PERMENAKERTRANS No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan 

tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang membuat kenaikan upah pada tahun 

2015 menjadi signifikan. 

Sebenarnya jika dilihat berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Dewan 

Pengupahan Kota Surabaya terdapat perbandingan hasil akhir setelah diambil rata-

rata dari 3 pasar yang disurvei. Hasil survei dari APINDO adalah Rp. 1.862.403,66 

sedangkan dari hasil survei serikat buruh menunjukkan Rp. 2.517.583,66 perbedaan 
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pada KHL menurut Sulistyono, Kepala Seksi Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya.58 Perbedaan hasil survei Dewan Pengupahan Kota Surabaya 

terletak pada 3 komponen KHL yang telah diubah oleh Surat Edaran Gubernur No. 

560/20059/031/2014 yang mengubah harga sewa kamar menjadi sewa rumah 

sederhana, tarif listrik menjadi Rp. 120.000 dan transportasi pulang-pergi. Surat 

Edaran Gubernur yang mengubah 3 komponen KHL membuat perbedaan hasil dan 

menjadikan keputusan Dewan Pengupahan Kota Surabaya menjadi deadlock dan 

menyerahkan keputusan kepada Walikota Surabaya dengan menyodorkan 2 hasil 

survei yang berbeda. 

 

   III.2.5. Menggunakan Momentum 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa isu pengupahan ini isu 

yang sangat cantik. Karena semua unsur buruh melalui serikat buruh yang ada di 

Jawa Timur mendatangi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Momentum 

pengupahan tidak hanya dilihat dari tahap besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota 

ditetapkan tetapi juga pada awal mula survei dilakukan. 

Dapat dilihat bahwa prosedur penetapan UMK sangat terencana. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tahapan penetapan dimulai dengan survei 

KHL. Tim survei sendiri diketuai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten/Kota. Survei dilakukan minimal 3x pada minggu pertama bulan Juni, 

minggu pertama bulan Agustus, dan minggu pertama bulan September. Setelah 

tahap-tahapan setelah survei KHL tingkat Kabupaten/Kota dilakukan selanjutnya, 

                                                 
58 Lihat lampiran Hasil Survey Dewan Pengupahan Kota Surabaya dari APINDO dan Serikat Buruh. 
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menjadi wewenang Gubernur untuk menetapkan  besaran UMK 2015 yang berlaku 

di Jawa Timur. Melalui jadwal yang diperoleh peneliti dan dikonfirmasi oleh salah 

satu narasumber bahwa jadwal penentuan upah untuk 2015 dan 2016 tidak jauh 

berbeda.59 

1. Dewan pengupahan membentuk Tim Survei yang diketuai oleh BPS 

Kabupaten/Kota dan membuat tata tertib survei serta penentuan spesifikasi 

obyek dan lokasi pelaksanaan survei, bulan Mei 2014. 

2. Survei dilaksanakan minimal 3 kali pada minggu pertama bulan Juni, 

Minggu pertama bulan Agustus, dan minggu pertama bulan September. 

3. Pembahasan nilai KHL berdasarkan survei Dewan Pengupahan 

Kabupaten/Kota, bulan September 2014. 

4. Penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagai 

dasar pertimbangan penetapan usulan besaran UMK tahun 2015, bulan 

September 2014. 

5. Pembahasan dan penetapan besaran nilai UMK  tahun 2015 oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota setempat, pada bulan Oktober 2014. 

6. Rekomendasi usulan besaran nilai UMK tahun 2015 oleh Bupati/Walikota 

kepada Gubernur, pada bulan Oktober 2014. 

7. Pembahasan dan penetapan usulan besaran niai UMK tahun 2015 oleh 

Dewan Pengupahan Provinsi untuk direkomendasikan kepada Gubernur, 

pada bulan November 2014. 

                                                 
59 Telah dikonfirmasi oleh Koor. Wilayah KSBSI Jawa Timur, Ahmad Soim 15 Maret 2015 di 
Rumah Bangil Pasuruan.  
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8. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur mempresentasikan hasil sidang 

pembahasan dan penetapan usulan besaran nilai UMK kepada Gubernur, 

pada bulan November 2014. 

9. Pemantapan penetapan besaran nilai UMK tahun 2015 oleh Gubernur 

kepada Bupati/Walikota se- Jawa Timur, bulan November 2014. 

10. Penetapan akhir besaran nilai UMK tahun 2015 oleh Gubernur, bulan 

November 2014. 

11. Penetapan angka UMK tahun 2015 oleh Gubernur atas rekomendasi usulan 

Bupati/Walikota dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, paling 

lambat 21 November 2014.60 

Momentum penuntutan UMK juga bisa dikatakan sebagai alasan utama 

untuk serikat buruh berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Gedung 

Negara Grahadi dipilih karena pengumuman penetapan UMK diumumkan disana. 

Menurut narasumber, berbagai serikat buruh/pekerja berkumpul di depan Grahadi 

untuk menunjukan force/desakan terhadap pemerintah agar segera mengumumkan 

penetapan UMK 2015.61 

Selain itu, buruh sendiri juga sudah mengetahui periode dalam penentuan 

besaran upah. Terbukti dengan perbicangan peneliti bersama Rohmat yang 

menceritakan secara singkat waktu survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan 

                                                 
60 Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penetapan UMK dan UMSK tahun 2016 di Jawa 
Timur. 
61 Wawancara dengan Ketua DPC F-KIKES Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di Rumah 
Hendrik Bode. 
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terhadap 3 pasar di Surabaya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada komunikasi 

antara Dewan Pengupahan dengan anggota buruh mengenai proses pengupahan. 

Terkait momentum, Rohmat menegaskan bahwa buruh sebenarnya sejak 

jauh-jauh hari sudah mengetahui tentang aksi yang akan dilakukan oleh KSBSI. 

Sebab, menurutnya aksi demonstrasi yang setiap tahun atau sering dilakukan adalah 

adalah pertama, terkait UMK dan kedua adalah terkait 1 Mei (hari buruh) atau May 

Day. 

“...jauh-jauh hari itu sudah tau mas. Kan pokok permasalahanya kan sudah 
bukan rahasia umum kan. Yang sering turun jalan pertama UMK, kedua... 
yang paling pokok yang paling krusial ya UMK ini. Bisa dibilang UMK ini 
agenda tiap tahun mas. Sebelume emange 1 Mei mas nah hari buruh. 
Sebelumnya 1 Mei kita turun jalan itu di imbangi masalah outsourcing itu 
kita mengupayakan supaya ga ada outsourcing wuangel iku mas 
permasalahan outsourcing...” 
 

   III.2.6. Rekrutmen dan Pelatihan 

Pemahaman mengenai pentingnya serikat buruh bagi para pekerja dan buruh 

saat ini sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anggota baru 

yang masuk KSBI setelah mengalami permasalahan dengan pihak perusahaan. 

Menurut salah satu PK (Pengurus Komisariat) PT. Makmur Jaya Sugiarto Nurofiq, 

kebanyakan buruh masuk menjadi anggota sebuah serikat buruh dilatarbelakangi 

oleh permasalahan yang dialami diperusahaanya. Nurofiq juga mencontohkan 

dirinya sendiri dengan sedikit bercerita mengenai latar belakangnya bergabung 

dengan KSBSI. Narasumber bergabung karena terdapat hak-hak normatif yang 

diabaikan oleh perusahaan. Pengetahuanya mengenai Undang-undang perburuhan 

tidak dimilikinya. Hal tersebut membuatnya menjadi bingung ketika dirinya 

mengalami ketidakadilan oleh perusahaan.  
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“...Saya sendiri pun awalnya ga ada masalah. Tapi waktu ada masalah, terus 
terang waktu kita gabung dengan KSBSI gatau itu Undang-undang gatau itu 
awalnya. Awalnya saya bergabung karena ada masalah terkait hak-hak 
normatif, ya upah, THR itu...”62 
 

Selanjutnya narasumber diajak oleh teman kerja diperusahaan yang sama 

untuk bergabung dengan KSBSI. Pertama kali bertemu dengan KSBSI narasumber 

masih acuh dan kurang percaya dengan adanya serikat buruh. Terbukti pada 

pertemuan pertama dengan KSBSI Nurofiq tidak hadir. Padahal Nurofiq adalah 

seorang koordinator perusahaan yang membawahi 84 orang. Sebelumnya 

anggotanya terlebih dahulu mendaftarkan perusahaan kepada Federasi LOMENIK 

KSBSI dan Nurofiq sendiri memahami Undang-undang ketenagakerjaan karena 

dirinya diberi penjelasan singkat setelah menemui Ketua DPC F-LOMENIK 

KSBSI Kabupaten Pasuruan. Karena dukungan dari rekan-rekan kerjanya Nurofiq 

mau untuk menjadi PK. 

Proses rekrutmen juga menjadi cara KSBSI untuk memperbesar kekuatan 

organisasi. Cara buruh untuk menunjukkan eksistensi mereka terhadap sebuah 

kebijakan baik dalam hubungan industrial dengan perusahaan maupun kebijakan 

pemerintah yang tidak pro buruh adalah dengan gerakan sosial dan produk dari 

gerakan sosial adalah unjuk rasa. Sudah menjadi pemahaman setiap orang bahwa 

unjuk rasa selalu melibatkan banyak orang dan kegaduhan dalam penyampaian 

kepentingan suatu kelompok. Akan berbeda ketika hanya sedikit saja anggota aksi 

yang turut serta dalam demonstrasi. 

                                                 
62 Wawancara dengan Nurofiq, PK F-LOMENIK KSBSI pada tanggal 19 Februari 2015 di depan 
Aquase Prigen. 
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Sebagai contoh terdapat tiga narasumber yang masuk serikat buruh karena 

sebagai langkah antisipasi apabila nantinya mengalami ketidakadilan dalam 

hubungan industrial. Tiga narasumber tersebut adalah Rohmat, Sikan, dan Subadi 

yang bekerja dalam industri pembuatan sendal jepit dan karung. 

Rohmat : “...ceritanya panjang mas. Sebelumnya diperusahaan aku kan itu ada 
serikat pekerja SPSI. Tapi setelah itu serikatnya vakum sehingga dirasakan 
oleh temen-temen itu nggak enak habis gitu kita beralih ke SBSI. Kita 
masuk SBSI itupun sebelumnya temenku di intimidasi oleh perusahaan 
mas lalu kita melaporkan kepada Disnaker. Katanya Disnaker kita harus 
punya serikat buruh dulu biar bisa ditangani lah terus ketemu pak gianto 
(Sugianto) dan disitu kita ngomong panjang lebar langsung direkrut dan 
masuk...” 

Sikan : “...mungkin untuk memperbaiki nasib ya. Terkadang kan perusahaan 
semena-mena ya mungkin ada bantuan mungkin kalo ada masalah gitu. 
Hanya untuk jaga-jaga gitu...” 

Subadi : “...ya dulu kan perusahaan itu kan banyak bermasalah akhirnya kita gabung 
ke SBSI. Meskipun saya gapunya masalah kadang kan perusahaan 
menyangkut-nyangkutkan yang lain. Dulu teman saya juga ada yang kena 
masalah tapi sudah keluar orangnya...” 

 

Pada proses perjuangan untuk menuntut upah yang layak pada tahun 2015, 

KSBSI juga menggunakan cara yang melibatkan banyak anggotanya yang tersebar 

di Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Timur. Menurut Koordinator KSBSI 

Wilayah Jawa Timur Ahmad Soim, dirinya menginstruksikan kurang lebih 500 

orang untuk bergabung dengan serikat buruh lain yang berada di depan Gedung 

Negara Grahadi.  

“...yang kita instruksikan kurang lebih 500 kalo kemarin kita menjaga 

kondisional cuma perwakilan dari beberapa perusahaan. Dengan bergantian 
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dengan mempertimbangkan dari produktifitas beberapa perusahaan juga 

kita pertimbangkan karena kan pada waktu itu proses produksi...”63 

Tidak semua anggota KSBSI diinstruksikan untuk bergabung dengan 

serikat buruh lain yang berpusat di Kota Surabaya. Soim juga mempertimbangkan 

produksi perusahaan dengan hanya mengirimkan perwakilan-perwakilan 

perusahaan untuk bergabung dan setiap harinya bergantian. Hal tersebut juga dapat 

menjadi pengalaman dan pelatihan buruh disatu sisi bagaimana dinamika aksi 

demonstrasi dilakukan. 

Dalam proses rekrutmen yang dijalankan oleh KSBSI ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk memperoleh anggota baru yaitu melalui hubungan 

anggota (Link) dan strategi advokasi. Hubungan anggota adalah melalui mulut 

kemulut. Contohnya seperti yang dialami oleh Nurofiq, dirinya bergabung karena 

ajakan anggotanya yang terlebih dahulu secara diam-diam mendaftarkan 

perusahaanya kedalam F-LOMENIK KSBSI. Cara tersebut memungkinkan KSBSI 

memperoleh anggota baru melalui hubungan anggota seperti tetangga, teman, 

saudara, istri, dll. 

Selanjutnya adalah melalui strategi advokasi. Tidak sedikit buruh yang tidak 

memahami Undang-undang perburuhan seperti UU 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, PERMENAKERTRANS No.7 tahun 2013 tentang upah 

minimum, UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh, konvensi ILO, dan 

masih banyak lagi peraturan yang menyangkut kehidupan buruh. Pemahaman yang 

                                                 
63 Wawancara denga Koor. Wilayah KSBSI Provinsi Jawa Timur, Ahmad Soim 19 Februari 2015 
di Posko Aksi Mogok Prigen. 
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kurang mengenai peraturan tersebut juga dianggap sebagai permasalahan 

perburuhan. Pemahaman yang kurang mengenai hal-hal tersebut dianggap sebagai 

kewajaran karena buruh yang hanya lulusan SMP-SMA tidak diajarkan dan diberi 

pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut. 

Dampaknya adalah buruh menjadi tidak memahami penghilangan hak-hak normatif 

mereka. Sebut saja upah lembur, THR (Tunjangan Hari Raya), gaji dibawah UMK, 

asuransi, cuti melahirkan bagi pekerja wanita, dll tidak terlalu dipikirkan oleh buruh 

kebanyakan. Bagi mereka upah adalah apa yang mereka terima dari apa yang 

mereka keluarkan. Keinginan mereka hanya mencukupi kebutuhan baik bagi 

dirinya maupun keluarga meskipun mereka hanya menerima gaji pokok. 

Munculah serikat buruh untuk mengedukasi buruh agar memahami 

permasalahan perburuhan dan membuka pemikiran buruh bahwa mereka tidak bisa 

berjuang sendiri dalam hubungan industrial. Melalui cara advokasi, KSBSI 

membantu buruh yang awalnya tidak memiliki serikat buruh untuk menyelesaikan 

permasalahanya. Mengangkat harkat dan martabat buruh merupakan tujuan 

dibentuknya KSBSI. Karena, KSBSI meyakini bahwa masih banyak buruh yang 

mengalami ketidakadilan dalam hubungan industrial dan buruh sendiri tidak 

mampu untuk melawan karena keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang 

dimilikinya. 

Tahap pelatihan dan pendidikan berlaku bagi anggota baru bahkan anggota 

yang telah bergabung cukup lama tetap menjalani pendidikan dan pelatihan. Ada 

beberapa tahapan pendidikan yang dilakukan oleh KSBSI terhadap anggotanya. 

Bagi anggota baru, mereka akan diberi pemahaman mengenai undang-undang 
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ketenagakerjaan. Pelatihan dan pendidikan awal adalah BATRA (Basic Training). 

Batra merupakan pembekalan bagi anggota dan calon anggota. Mengapa demikian, 

karena pelatihan Batra pertama ditujukan kepada calon anggota yang akan direkrut 

menjadi anggota KSBSI. Pada Batra pertama calon anggota akan diberikan 

pemahaman mengenai peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan seperti 

contohnya, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan 

Undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh. Selanjutnya, 

buruh yang baru masuk kedalam keanggotaan KSBSI akan diberi pelatihan Batra 

lanjutan. Pada Batra Lanjutan, anggota buruh yang baru masuk akan diberikan 

pemahaman mengenai jobdis masing-masing pengurus KSBSI. 

Setelah tahapan awal yaitu Batra pertama dan Batra lanjutan. Anggota akan 

melalui tahapan BTC (Bargaining Training Course). Pada tahap ini anggota dilatih 

dalam bernegosiasi atau melobby dengan pihak perusahaan. Pada tahapan ini 

anggota diajarkan bagaimana menyiapkan dan menyampaikan gaya bahasa, 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bagaimana menangani perselisihan dan berdebat 

hingga dibuatkan pengadilan semu untuk memberikan pengetahuan mengenai 

tahapn-tahapan advokasi. 

Pada tahapan selanjutnya adalah LTC (Leadership Training Course). Pada 

tahap ini, anggota diajarkan untuk menjadi pemimpin. Bagaimana memimpin aksi, 

memimpin anggota di perusahaan dan cara-cara terkait apa saja yang biasanya 

dilakukan oleh pemimpin. 

Selanjutnya adalah TOT (Training of Trainer). Tahapan TOT merupakan 

cara KSBSI untuk melakukan regenerasi kader-kader baru yang nantinya menjadi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA 
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO



III-39 

 

calon-calon pengurus KSBSI. Tahapan TOT memberikan pelatihan baik pada taraf 

nasional dan ditingkat internasional dengan melibatkan organisasi perburuhan yang 

berafiliasi dengan KSBSI. 

Anggota sendiri juga menyambut baik terhadap pendidikan yang telah 

dilakukan KSBSI. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan Nur Rofiq dan Rohmat yang beranggapan bahwa mereka 

sebelumnya tidak mengetahui tentang apa saja kebijakan mengenai 

ketenagakerjaan dan setelah bergabung kedalam serikat buruh mereka sering 

menerima pelatihan dan pendidikan. 

Nur Rofiq : “...terus terang ketika saya awal gabung ke KSBSI saya gatau Undang-
undang itu apa. Tapi setelah saya bertemu dengan ketua DPC 
Pasuruan saya dijelaskan mengenai Undang-undang ketenagakerjaan, 
hak hak normatif itu apa itu baru saya tau ketenagakerjaan itu ada 
undang-undangnya. Sebelumnya saya terus terang belum tau...” 

Rohmat : “...sering mas. Yang akhir-akhir ini sudah lama ga diajak. Kemarin 
ditelpon pak gianto untuk pelatihan di tretes tapi saya ada kepentingan 
akhirnya ga bisa. Itu biasanya ada undangan untuk mengikuti 
pelatihan mas ya buat ijin ke perusahaan. Yang sudah saya ikuti ya 
yang biasanya dipermasalahkan anu ya KKB (Kontrak Kerja 
Bersama) mas, penyuluhan tentang cara bekerja itulo mas seperti tata 
cara pemadaman kebakaran ringan itulo mas, habis gitu survei ke 
pandaan sana untuk cara membandingkan sistem keselamatan kerja 
(K3). 

 

   III.2.7. Aksi Demonstrasi 

Ada berbagai cara dalam melakukan penyampaian aspirasi yang dilakukan 

oleh buruh/pekerja. Cara yang paling sering dilakukan buruh dalam menyuarakan 

ketidakadilan yang diterima oleh buruh adalah dengan aksi demonstrasi dan 

pemogokan kerja. Pada proses penuntutan UMK 2015 yang terjadi di Kota 
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Surabaya KSBSI melakukan penuntutan dengan cara pengerahan massa untuk 

bergabung dengan massa buruh dari serikat lain yang berada di Ring 1. 

Aksi demonstrasi secara bersama-sama berkumpul di depan Gedung Negara 

Grahadi Kota Surabaya dilakukan untuk memperlihatkan banyaknya buruh yang 

ada di Jawa Timur. Selain itu menurut salah satu narasumber, KSBSI bergabung 

dengan aksi demonstrasi dari serikat lain untuk memperlihatkan force atau paksaan 

agar Gubernur Jawa Timur segera memutuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

yang ada di Jawa Timur.64 Secara jumlah sebenarnya massa KSBSI di Jawa Timur 

juga tidak sedikit tetapi menurut narasumber yang juga seorang Korwil Jawa Timur, 

KSBSI harus tetap memikirkan produksi perusahaan sehingga bagaimana caranya 

aksi demonstrasi tetap berjalan dan produksi perusahaan tidak berkurang bahkan 

berhenti.  

Sebagai contoh, Ketua F-NIKEUBA KSBSI Kota Surabaya menyebutkan 

bahwa jumlah anggota yang bergabung saat ini mencapai kurang lebih 4000 

anggota. Menurut Sugianto, SBSI membawa 600 anggota untuk bergabung dengan 

aksi demonstrasi yang ada di depan Gedung Negara Grahadi. Jumlah 600 anggota 

tersebut merupakan gabungan dari 5 federasi KSBSI yang ada di Surabaya.65  

“...kita membawa kurang lebih 600 orang mas. Itu dari 5 federasi yang ada 
disurabaya secara rolling. Itu khusus UMK kita sentuh secara bersamaan. 
Kita intruksikan PK yang mengatur...” 
 

                                                 
64 Wawancara dengan Ketua DPC F-KIKES Kota Surabaya, Hedrik Bode 18 Maret 2015 di Rumah 
Hendrik Bode. 
65 Wawancara dengan Ketua DPC F-NIKEUBA Kota Surabaya, Sugianto, 28 Februari 2015 di 
Rumah Sugianto. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA 
INDONESIA DALAM MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM 
KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

ARI DWIANTORO



III-41 

 

Selain itu, Ketua F-KIKES KSBSI Kota Surabaya juga menyebutkan 

anggota F-KIKES awalnya mencapai 2000 anggota dari 18 perusahaan pada sektor 

kimia dan kesehatan yang ada di Surabaya. Seiring waktu setelah perubahan bentuk 

SBSI menjadi KSBSI dari yang bersifat unitaris menjadi bersifat konfederasi, 

setelah itu anggota yang masih aktif kurang lebih sekitar 830 orang dari 8 

perusahaan yang ada di Kota Surabaya. Jumlah anggota terbanyak yang disebutkan 

oleh Hendrik Bode adalah PT. Maggie yang mencapai 300 anggota, diikuti PT. 

Kedawung kurang lebih 100 anggota, dan beberapa perusahaan plastik yang berada 

di daerah Kenjeran Surabaya yang jumlah anggotanya berkisar antara 30-40 

anggota. 

Peran pengurus dalam mengkoordinir anggota untuk turun aksi cukup 

penting. Dilihat dari tugas pengurus baik tingkat Korwil Jawa Timur dan tingkat 

ketua federasi yang ada di Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh Rohmat 

bahwa dirinya diberi pemberitahuan melalui telepon oleh ketua DPC NIKEUBA 

mengenai aksi yang akan dilakukan. 

“...Kita sebelumnya menerima pemberitahuan mas. Itu dihubungi melalui 
telepon. Gini mas besok tanggal sekian kita turun ke jalan. Itu dikabari dulu 
lalu baru kita koordinasikan ke anggota dan memberitahukan kepada 
perusahaan supaya mengizinkan perwakilan untuk keluar mas...” 
 

Berdasarkan pencatatan serikat buruh/serikat pekerja oleh DISNAKER 

Kota Surabaya, ada 5 federasi KSBSI yang terdapat di Kota Surabaya yaitu F-

NIKEUBA, F-KIKES, F-LOMENIK, FKUI, FTA. Secara gamblang, peran 

pengurus tingkat Korwil Jawa Timur dalam aksi demonstrasi menuntut terlihat 

dalam tugasnya dalam mengemas isu penuntutan dengan mengumpulkan pengurus 
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federasi basis KSBSI yang ada di Jawa Timur untuk membahas konsep dan 

manajemen aksi yang akan dilakukan. Selain itu peran Korwil adalah melakukan 

mengurus izin keramaian di Polda Jawa Timur. Setelah izin diperoleh instruksi 

untuk turun aksi dikirim melalui e-mail kepada masing-masing ketua federasi.  

Ketua federasi tingkat Kabupaten/Kota memperoleh himbauan dari Korwil 

untuk turun aksi melalui e-mail. Selanjutnya, ketua federasi meneruskan himbauan 

turun aksi kepada anggota ditingkat PK (Pengurus Komisariat) perusahaan disertai 

perizinan kepada pihak perusahaan. Seperti yang diutarakan oleh Hendrik Bode 

yang juga menjadi ketua DPC F-KIKES SBSI Surabaya, 

“...itu kan ada instruksi dari korwil, selalu organisasi itu untuk aksi begini 
kan tidak selalu instan. Artinya, buat langsung jadi gitu gabis harus ada 
rentan waktu. Instruksi aksi yang dari Soim itu ada dikirim lewat e-mail. 
Udah ada instruksi tanggal sekian itu ada. Saya sudah 3x diingatkan disuruh 
buka email ya aku buat sendiri instuksi ke PK di perusahaan. Lah aku gaptek 
e-mail itu ribet kata aku gitu. Formalnya kan instruksi kayak gini harus 
lewat surat pemberitahuan ke perusahaan jadi anggota itu bisa ijin ga ikut 
kerja alasanya juga jelas demo menuntut ini kan gitu...” 
 

KSBSI merupakan organisasi yang bersifat konfederasi. Yang berarti bahwa 

sektor-sektor industri yang tergabung dalam KSBSI dapat mandiri untuk mengatur 

keperluan rumah tangganya sendiri. Dalam pemobilisasian berkaitan dengan 

penuntutan kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya, beberapa sektor dibawah 

naungan KSBSI seperti F-NIKEUBA dan F-KIKES melakukan gerakan penuntutan 

yang berbeda. Dari data wawancara yang telah dilakukan, F-KIKES sudah 

melakukan gerakan penuntutan sebanyak 6 kali dimulai sejak bulan November 

2014 bersama GAPSIER (Gabungan Pekerja SIER). Sedangkan F-NIKEUBA 

melakukan 4-5 kali aksi demonstrasi gabungan dengan serikat buruh lain pada 
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minggu-minggu terakhir atau mendekati batas akhir penentuan Upah Minimum 

Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu 21 November 2014. 

 

   III.2.8. Advokasi 

Strategi selanjutnya dari proses penuntutan UMK 2015 adalah advokasi. 

Langkah advokasi akan ditempuh sebagai tindakan antisipasi apabila terdapat 

permasalahan yang timbul akibat dari kenaikan besaran UMK 2014 -2015 yang 

cukup besar pertambahanya. Sebenarnya dalam prosesnya setelah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di setujui dan diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur, APINDO 

selaku pihak pengusaha dapat melakukan tindakan penangguhan pelaksanaan upah 

minimum sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 

Pelaksanaan Upah Minimum. 

Menurut pakar hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Abd. 

Wachid,  

“...dalam ilmu hukum ada yang namanya litigasi dan non litigasi. Litigasi 
permasalahan diselesaikan dengan proses pengadilan dan non litigasi 
persoalan diselesaikan diluar pengadilan. Sebaiknya persoalan buruh 
diselesaikan secara non litigasi (diluar pengadilan). Karena kita tahu 
pengadilan kita korup, prosesnya lama, sedangkan persoalan buruh ini 
memerlukan penyelesaian yang cepat...” 
 

Langkah LBH dalam penyelesaian permasalahan perburuhan hanya sebagai 

supporting system, buruh didorong untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Cara 

tersebut dilakukan untuk mencegah buruh yang nantinya akan tergantung terhadap 

LBH. Bukan karena LBH tidak mau untuk membantu advokasi, akan tetapi 
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keterbatasan SDM juga menjadi alasan LBH untuk membantu perburuhan. LBH 

Surabaya juga tidak hanya fokus menangani permasalahan perburuhan saja ada 

banyak permasalahan yang perlu dibantu. Menurut narasumber, LBH Surabaya 

dalam menangani permasalahan perburuhan memfilter pengaduan. Apabila 

permasalahan tersebut menyangkut orang banyak makan LBH akan berusaha 

membantu advokasi. 

Proses advokasi juga menjadi alasan pentingnya buruh untuk masuk 

kedalam serikat buruh. Karena dengan bergabung kedalam serikat buruh pekerja 

ataupun buruh otomatis mempunyai hak dalam memperoleh advokasi oleh serikat 

buruh dalam proses perselisihan industrial apabila mengalami ketidakadilan hukum 

oleh perusahaan. Proses advokasi oleh serikat buruh dibenarkan dalam Undang-

undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 

87 yang menyebutkan Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat 

bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial 

untuk mewakili anggotanya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ahmad Soim 

pada saat memberikan jawaban terkait pendidikan yang dilakukan KSBSI terhadap 

anggota, KSBSI juga menciptakan peradilan semu pada tahapan BTC agar 

walaupun anggota lulusan Sekolah Dasar tetap bisa beracara di pengadilan 

hubungan industrial. 

Langkah advokasi yang dilakukan KSBSI juga melakukan perundingan 

bipartrid dengan perusahaan, apabila perundingan pertama dan kedua dengan 

perusahaan tidak ada titik temu maka syarat mogok kerja terpenuhi. Langkah 

selanjutnya, apabila dengan mogok kerja masih belum bisa membuat perusahaan 
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mau menemui mereka maka akan melaporkan langsung kepada Pegawai Penyidik 

Negeri Sipil (PPNS) yang ada di DISNAKER atau bisa juga langsung dilaporkan 

kepada Polres atau Polda karena ada unsur pidana.66 

Akan tetapi pada penetapan UMK 2015 menurut Ahmad Soim, anggota 

KSBSI saat ini yang berada di Surabaya sudah cukup makmur dan permasalahan 

terkait ketidakadilan mengenai UMK 2015 tidak terjadi. Narasumber juga 

menambahkan bahwa anggota KSBSI yang saat ini mengalami permasalahan 

terkait pengupahan ada diluar Kota Surabaya yaitu di Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan. 

“...kalo masalah mogok itu setelah pergub itu banyak karena tidak 
diberlakukan UMK. Kalo masalah terkait UMK 2015, Surabaya itu belum 
ada. Yang banyak itu di Sidoarjo dan Pasuruan...” 
 

Permasalahan terkait UMK pada tahun 2015 tidak begitu terlihat menurut 

Hendrik Bode. Meskipun Hendrik mengetahui ada pelanggaran yang terjadi 

terhadap anggotanya. Karena, anggota F-KIKES juga ada yang bercerita mengenai 

ketidakmampuan perusahaan terhadap hasil UMK 2015 yang sudah 

diimplementasikan. Hendrik Bode menganjurkan untuk membuat kesepakatan 

internal dengan perusahaan untuk kepentingan yang lebih baik untuk menghindari 

PHK oleh perusahaan. Sehingga dapat diusahakan kesepakatan yang membuat 

                                                 
66 Wawancara dengan Korwil KSBSI Jawa Timur, Ahmad Soim 15 Maret 2015 di Rumah Ahmad 
Soim Bangil. Ahmad Soim menjelaskan bahwa sebelum melakukan aksi mogok kerja KSBSI 
melayangkan surat undangan untuk negosiasi. Setelah 2x undangan negosiasi tidak ketemu syarat 
mogok kerja terpenuhi. Selain itu apabila permasalahan penyebabnya adalah karena pengupahan 
maka dapat diteruskan pada laporan ke POLISI karena pelanggaran upah adalah hak-hak normatif 
dan ada Undang-undang yang mengatur atau bisa juga melewati proses pengaduan melalui PPNS 
(Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang dimiliki Disnaker. 
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buruh/pekerja tetap bisa bekerja dan memperoleh upah kerja, sedangkan 

perusahaan tetap memperoleh profit dari proses produksi. 

“...kalo tahun ini ada. Cuma dia 2 diantara 50 karyawan. UMK 2015 ini 
terlalu besar naik lalu ada fenomena yang terjadi berat bagi pengusaha. 
Upayakanlah jangan sampai ada PHK besar-besaran kasihlah batas toleransi 
dengan catatan ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kalo kasus 
ini sampe muncul keluar akan kita proses sesuai hukum artinya 2,7 ya harus 
2,7. Tapi kalo sepakat ga sampe keluar supaya tidak tutup perusahaanya 
karena mereka yang tahu. Biasanya kesepakatan nunggu kemampuan 
perusahaan misal bulan 10 ya bulan 10 baru bisa 2,7. Tapi kalo karyawan 
sudah diatas 200 itu pasti mampu. Kalopun ada masalah saya siap 
menemani anggota saya sampe ke Jakarta juga ayo...” 
 

III.3. Hambatan KSBSI Dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Kota 

Surabaya 2015 

Proses penuntutan pertambahan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2015 

tidak bisa dikatakan berjalan mulus tanpa adanya hambatan-hambatan yang ada. 

Permasalahanya adalah mengapa harus menuntut padahal peraturan sudah 

mengatur mekanisme dan tahap-tahap yang dilakukan untuk menentukan besaran 

upah minimum. Bertemu dan berkumpulnya serikat buruh dari berbagai kota yang 

berada di Jawa Timur menjelaskan bahwa buruh masih tanggap dalam melihat 

sebuah kebijakan. Mau tidak mau beberapa buruh dituntut untuk mengetahui situasi 

politik dan hukum yang berlaku meskipun profesi dan keahlian mereka diluar dari 

lingkup hukum dan politik. Karena itulah serikat buruh hadir untuk memberi 

pendidikan, pemahaman dan pelatihan bagi buruh agar mereka sadar dan dapat 

menyelesaikan permasalahanya sendiri. 

Selain itu, jumlah yang relatif banyak dalam penuntutan upah yang terjadi 

pada penghujung tahun 2014 bisa dibilang menjadi mimbar terbuka bagi masing-
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masing serikat untuk berorasi dan “unjuk gigi” bahwa eksistensi mereka perlu 

diakui oleh pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab aksi 

demonstrasi, jumlah yang banyak yang berasal dari gabungan beberapa serikat 

dilakukan untuk menunjukkan force/desakan kepada pemerintah bahwa kebijakan 

harus segera diambil. Mereka bahkan siap untuk menutup jalan dengan cara tidur 

di depan Gedung Negara Grahadi.  

Tidak mudah dalam upaya yang dilakukan KSBSI untuk melakukan 

penuntutan kenaikan upah. Ada beberapa hambatan atau kesulitan yang dihadapi 

oleh KSBSI dalam proses pengupahan 2015. Ada beberapa yang diutarakan oleh 

beberapa narasumber dianggap permasalahan yang dihadapi serikat buruh dalam 

pengupahan 2015. 

Pertama adalah permahaman mengenai pentingnya buruh untuk bergabung 

kedalam serikat buruh. Karena ketidakadilan dalam hubungan kerja seringkali 

diterima oleh buruh yang tidak memiliki serikat buruh. Buruh tersebut tidak 

mengerti yang diterimanya termasuk ketidakadilan atau bukan dan apabila buruh 

memahami dirinya mengalami ketidakadilan dalam hubungan kerja mereka tidak 

mampu berbuat banyak karena mereka tidak mengetahui bagaimana upaya yang 

harus ditempuh. Menurut Ahmad Soim, memberikan pemahaman dan pelatihan 

kepada buruh sebenarnya bukan masalah tetapi lebih kepada tantangan bagaimana 

merekrut sebuah anggota dan memberi pemahaman tentang ketenagakerjaan yang 

tidak diajarkan dalam bangku sekolah mulai SD-SMA. 

Kedua, ada wacana bahwa penentuan UMK selanjutnya dilakukan pada 

tingkat nasional. Karena, pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi menyadari bahwa setiap tahun APBD dikeluarkan untuk keamanan 

aksi-aksi buruh dalam penuntutan UMK di seluruh Indonesia. Bukan hanya dana 

yang dikeluarkan dari pemerintah saja melainkan juga dari pengusaha dan buruh 

sendiri. Fakta tersebut diperkuat oleh argumen Hendrik Bode, bahwa buruh 

mengeluarkan dana untuk aksi demo-demo, pemerintah mengeluarkan dana untuk 

pengamanan aksi penuntutan UMK yang terjadi. 

“...2016 ini ada tantangan bagi semua serikat buruh. Ketika nanti ditentukan 
oleh pemerintah pusat UMK ini. Dengan standar yang sudah diisukan dari 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah itu akan mengakibatkan perbedaan 
tiap kota. Kami akan menolak karena ini tantangan ini, dengan dalih untuk 
mengurangi pergerakan-pergerakan. Karena menurut Hanif 
(Menakertrans), setiap menentukan UMK setiap tahun seluruh Indonesia 
dana itu yang keluar triliun ternyata baik dananya buruh, dananya 
pemerintah, dananya pengusaha untuk UMK ini. Di pemerintah ada 
anggaran di APBD kan pengamanan itu dia. Nah itu menurut Hanif bisa 
triliun se Indonesia lo kalo UMK kalo cuma pulau Jawa ini miliaran katanya 
hanya untuk mencapai nilai UMK...” 
 

Ketiga, masih perlu meningkatkan adanya kebersamaan antar serikat buruh. 

KSBSI menganggap semakin menjamurnya serikat buruh semakin baik karena 

fenomena tersebut mencerminkan adanya semangat buruh untuk bersatu melawan 

ketidakadilan dalam hubungan industrial yang terjadi saat ini. Meskipun sebaliknya 

pengusaha bahkan menganggap pemerintah telah salah meratifikasi Konvensi ILO 

yang mempermudah munculnya serikat buruh baru. Alasanya, dengan adanya lebih 

dari 1 serikat buruh dalam perusahaan maka akan sulit pula perusahaan menjalin 

komunikasi dengan buruh tidak seperti awal mula adanya serikat buruh yang hanya 

SPSI. Meskipun komunikasi dengan serikat lain cukup baik tetapi bisa dibilang 

kepentingan masing-masing serikat buruh terkadang berbeda. 
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