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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

II.1. Gerakan Buruh Pasca Orde Baru 

Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 dianggap memberikan angin 

segar dan harapan bagi gerakan buruh yang baru. Banyak serikat buruh independen 

dan kelompok-kelompok advokasi muncul di era 1990-an dan mulai menjamur 

pasca Orde Baru atau Reformasi dimana pembatasan politik tidak terjadi pada 

organisasi buruh. Beberapa beranggapan bahwa dengan meningkatnya pemogokan 

dan menjamurnya organisasi-organisasi perburuhan menjadi tolak ukur 

kebangkitan sektor buruh. 

Secara bertahap rezim pemerintahan setelah Orde Baru merubah sistem 

hukum perburuhan yang bertujuan untuk memperluas hak-hak buruh, 

mempermudah pembentukan serikat, serta memperbesar ruang kebebasan berbicara 

dan berkumpul. Seperti contohnya, posisi perwakilan serikat buruh pada institusi 

tripartite mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional tidak lagi beranggotakan 

serikat buruh tunggal seperti SPSI yang bisa dibilang patuh terhadap pemerintah 

Orde Baru tetapi juga muncul serikat-serikat buruh baru untuk bersaing 

mendapatkan posisi dalam institusi tripartite tersebut. Bahkan yang terjadi didaerah 

saat ini serikat buruh/serikat pekerja termasuk dalam perangkat pemerintahan 

dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja pengawasan hukum 

perburuhan. 
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Namun saat ini buruh yang terorganisir gagal memanfaatkan ruang-ruang 

baru yang tersedia bagi partisipasi politik. Banyak serikat baru yang terbentuk dan 

memiliki jumlah anggota yang cukup banyak tidak seperti serikat buruh pada Orde 

Baru yang tunggal berbanding terbalik dengan rendahnya kapasitas buruh secara 

umum, meningkatnya jumlah pengangguran, makin kronisnya surplus tenaga kerja, 

secara efektif telag melemahkan daya tawar serikat ketika berhadapan dengan 

kelompok bisnis dan negara. 

Pada kota-kota besar di Indonesia, kita dapat menemukan kelompok 

masyarakat yang melakukan aksi di jalan pada hari yang sama.dicabutnya larangan 

untuk protes secara publik dan berubahnya cara pandang masyarakat secara umum 

dalam melihat perbedaan pendapat, telah menjadikan aksi sebagai salah satu 

metode untuk menentang otoritas dan mengintimidasi kelompok lawan. 

Kelompok buruh melihat protes di jalan ini sebagai satu strategi yang secara 

fundamental berbeda dengan cara yang lazim digunakan untuk berurusan dengan 

negara dan kelompok bisnis. Strategi initumbuh subur di tengah-tengah ketiadaan 

atau tidak berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan resmi, seperti partai politik, 

parlemen, termasuk lembaga tripartit. Saat para buruh menilai lembaga-lembaga 

politik tidak responsif terhadap tuntutan mereka, mereka akan  membuat  saluran  

alternatif bagi partisipasi politik dengan menciptakan klaim publik dan aksi 

kolektif. ‘Politik jalanan’ memaksakan rekonfigurasi relasi kekuasaan yang tidak 

bisa didapatkan melalui jalan negosiasi ataupun kesepakatan-kesepatan yang dibuat 

di dalam institusi-institusi politik formal. Persis ketika demokrasi sedang dibangun 

di Indonesia, dimana mayoritas orang lebih terfokus pada pembentukan institusi 
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dan prosedur-prosedurnya, kelompok buruh justru membangun sebuah tradisi 

perlawanan yang populer, melalui jalur konfrontasi, konflik, dan perselisihan.21 

 

II.2. Dinamika Gerakan Buruh di Indonesia 

Gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat 

sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui 

seringkali ada pembagian ranah antara negara (state); perusahaan atau pasar 

(corporation atau market) dan masyarakat sipil (civil society). Berdasarkan 

pembagian ini maka terdapat pula “gerakan politik” yang berada di ranah negara 

dan “gerakan ekonomi” di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh 

Sidney Tarrow yang melihat ”political parties” berkaitan dengan ”gerakan Politik” 

yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik 

melalui pemilu. Sementara itu ”gerakan ekonomi” berkaitan dengan lobby dimana 

terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki 

jabatan publik tersebut. 

Pada lapangan industri, neoliberalisme menjalankan hubungan industrial 

yang disebut sistem Labour Market Flexibility (LMF) atau sistem pasar tenaga kerja 

fleksibel. Sistem LMF ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan 

keleluasaan kepada para pengusaha untuk mengakumulasi keuntungan setinggi-

tingginya. Dengan sistem ini, pengusaha bebas mengembangkan modalnya tanpa 

                                                 
21 http://indoprogress.com/2012/02/penelusuran-kekuatan-buruh-di-indonesia/ diakses pada 29 Juni 
2015, pukul 13.00 WIB. 
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harus terbebani dengan biaya produksi yang tinggi dan tanggung jawab sosial 

terhadap tenaga kerja (buruh). 

Sistem LMF ini memungkinkan pengurangan sebanyak mungkin jumlah 

pekerja tetap di dalam suatu perusahaan, dengan dijalankannya skema outsourcing 

atau sistem kerja kontrak. Bagi pengusaha, dengan pengurangan jumlah tenaga 

kerja tetap, secara otomatis akan turut meminimalisasi biaya produksi agar 

keuntungan yang lebih maksimal bisa dikeruk. Pihak pengusaha tidak perlu lagi 

membayar bonus, jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun atau biaya pesangon 

kepada buruh, ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Lebih dari itu, upaya pengurangan jumlah tenaga kerja tetap dan 

pengembangan skema kerja outsourcing atau sistem kerja kontrak, sesungguhnya 

juga dimaksudkan untuk mengurangi (atau bahkan menutup) kemungkinan bagi 

kaum buruh, untuk memperjuangkan hak-haknya melalui organisasi atau serikat-

serikat buruh yang sifatnya permanen, karena mayoritas dari mereka memang 

bukanlah buruh tetap. 

Situasi akibat sistem LMF ini bukan tidak disadari oleh buruh Indonesia. 

Sistem tenaga kerja yang fleksibel disisi lain justru telah berhasil mendidik 

kesadaran kelas dikalangan buruh. Buruh Indonesia saat ini adalah kelas pekerja 

terdidik kesadaranya dari kerja-kerja di kawasan industri-industri dengan upah yang 

rendah dan tidak dilindungi hak-haknya secara layak baik pengusaha maupun 

pemerintah. 

Semakin fleksibel sistem ketenagakerjaan yang dijalankan, semakin 

mendorong perkembangan organisasi-organisasi buruh, secara kuantitatif maupun 
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kualitatif. Kalau kita amati secara seksama, perkembangan gerakan buruh di 

Indonesia pasca tumbangnya rejim Orba, sesungguhnya sedang tumbuh dalam 

situasi yang tidak pernah terduga sebelumnya di bawah penerapan sistem pasar 

tenaga kerja yang fleksibel. Sebaran jangkauan kerja organisasi-organisasi buruh di 

Indonesia saat ini, dibangun secara sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, hingga 

menjangkau hampir seluruh wilayah, terutama di tingkatan provinsi. Sekedar 

menyebut contoh, hanya dalam jangka waktu beberapa tahun proses 

konsolidasinya, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), salah satu 

organisasi gerakan buruh tingkat nasional yang didirikan di awal tahun 2005, kini 

telah memiliki struktur organisasi di 13 Provinsi dan 19 Kota, dengan jumlah 

anggota tidak kurang dari 100 ribu orang. 

Melihat perkembangan dinamis aksi-aksi kolektif dan kerja-kerja 

konsolidasi yang mereka jalankan selama beberapa tahun terakhir, memberikan 

satu harapan besar akan tumbuhnya kesadaran kelas di kalangan kaum buruh 

Indonesia . Gerakan yang di bangun kaum buruh Indonesia saat ini, sesungguhnya 

telah berkembang menjadi satu gerakan rakyat yang lebih sistematis dan 

terorganisasi secara baik, didasarkan atas analisis sosial yang tepat, memiliki cita-

cita dan tujuan, sampai pada kejelasan rumusan strategi-taktik dan program 

perjuangan yang akan dijalankan.22 

 

 

                                                 
22 http://indoprogress.blogspot.com/2007/04/gerakan-buruh-indonesia-pasca-orde-baru.html 
diakses 29 Juni 2015, pukul 13.00 WIB. 
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II.3. Kebijakan Pengupahan 2014 Provinsi Jawa Timur 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat 

pekerja pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya dengan menerbitkan 

Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur 2014. Peraturan tersebut menandai disahkanya upah minimum yang 

berlaku pada kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Timur.  

Pengupahan 2014 menjadi acuan dan pembanding dalam penentuan upah 

tahun 2015 di Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti 

kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, produktivitas makro, pertumbuhan 

ekonomi, kondisi pasar kerja, usaha paling tidak mampu (marginal), dan perkiraan 

inflasi tahun 2014 Gubernur Jawa Timur perlu mengeluarkan peraturan untuk 

menetapkan upah minimum kabupaten/kota.23 

Pada peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pengusaha yang tidak 

mampu melaksanakan upah minimum kabupaten/kota dapat juga melakukan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota dan mengenai tata cara 

melakukan penangguhan upah juga sudah diatur dalam KEPMENAKERTRANS 

No. KEP.231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah 

minimum. 

 

 

 

 

                                                 
23 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 
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II.4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Surabaya, pertumbuhan 

ekonomi Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 

2009 ke 2010 yang mencapai 1,56% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel II.1 
Pertumbuhan Ekonomi Surabaya 

Indikator 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pertumbuhan Ekonomi 6,23 5,53 7,09 7,56 7,62 7,34 

Sumber: BPS Kota Surabaya tahun 2014 

 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Surabaya juga menjadi salah 

satu landasan penuntutan pengupahan di tahun 2015. Dari data diatas, dapat dilihat 

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2008 

hingga 2012. Akan tetapi, pada tahun 2013 mengalami penurunan 0,28%. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya dipengaruhi oleh beberapa sektor. 

Antara lain, sektor perdagangan, hotel, & restoran; sektor industri pengolahan; dan 

Sektor pengangkutan & komunikasi. Hal ini tentu saja akan mengenerate mobilitas 

penduduk yang semakin besar baik dari dalam kota maupun dari luar kota. 

 

II.5. Unsur Dewan Pengupahan 

Keanggotaan Dewan Pengupahan sebenarnya sudah diatur dalam 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan 

Pengupahan. Dalam KEPPRES tersebut menegaskan Dewan Pengupahan ada tiga 
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yaitu Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota. 

Tugas dari Dewan Pengupahan sendiri secara garis besar adalah 

memeberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah (Gubernur dan 

Bupati/Walikota) dalam rangka menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral (UMS). 

Selain itu, Dewan Pengupahan juga bertugas untuk mempersiapkan bahan rumusan 

pengembangan sistem pengupahan nasional.24 

Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 

pengusaha, serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar dengan komposisi 

perbandingan 2:1:1.25 Menurut narasumber yang juga masuk kedalam Dewan 

Pengupahan Kota, bahwa Dewan Pengupahan Kota juga memiliki masa kerja yaitu 

selama dua tahun dan Dewan Pengupahan juga menerima imbalan berupa uang 

makan dan uang transport.26 

Tabel II.2 

Upah Minimum Kota Surabaya 2005-2015 

 Tahun  Upah Minimum Kota Surabaya 

2005 Rp. 550.700 
2006 Rp. 578.500 
2007 Rp. 685.500 
2008 Rp. 805.500 
2009 Rp. 948.500 
2010 Rp. 1.031.500 
2011 Rp. 1.115.000 

                                                 
24 KEPPRES No. 107 Tahun 2004 
25 Ibid, Pasal 23 ayat (2) 
26 Wawancara Choirul Subekti, anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya pada 25 Februari 2015 
di Warung Bambu Disnaker Kota Surabaya. 
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2012 Rp. 1.257.000 
2013 Rp. 1.740.000 
2014 Rp. 2.200.000 
2015 Rp. 2.710.000 

 

Dalam tabel Upah Minimum Kota Surabaya diatas dapat kita lihat bahwa 

sejak tahun 2005 Upah Minimum Kota Surabaya tidak pernah mengalami 

penurunan dan selalu mengalami kenaikan. Sejak tahun 2005-2012 kenaikan Upah 

Minimun Kota Surabaya tidak bertambah cukup banyak. Tetapi, pada tahun 2013-

2015 UMK Surabaya mengalami kenaikan yang cukup banyak mencapai kurang 

lebih Rp. 500.000. 

 

II.6. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 

 

Begitu banyak serikat-serikat atau aliansi buruh yang bermunculan dengan 

berbagai Visi dan Misi, latar belakang, dan tujuan yang berbeda mengapa serikat 

tersebut dibentuk. Akan tetapi, mayoritas serikat buruh dibentuk berdasarkan atas 

tujuan bahwa kepentingan buruh harus diperjuangkan sebab jika bukan buruh yang 

bersatu dan bergerak memperjuangkan kepentingan mereka maka tidak akan ada 

lagi yang peduli.  
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Massa serikat buruh di Surabaya sendiri cukup banyak. Beberapa ada yang 

beranggapan apabila buruh harus atau sangat penting untuk masuk kedalam serikat 

buruh agar hak-hak buruh dapat diperjuangkan. Salah satu serikat buruh yang cukup 

besar di Indonesia adalah Konferderasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).  

Sejarah Singkat KSBSI Pada masa rezim diktator Suharto hanya 

mengijinkan satu wadah serikat buruh. Serikat-serikat buruh independen yang 

sebelumnya lahir pada masa Orde Lama di bawah pimpinan presiden Sukarno, 

dipaksa unifikasi ke SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) oleh Menteri Tenaga 

Kerja eks-militer Sudomo. Unifikasi ini dilakukan pada tahun 1985. Sebelumnya 

dimulai dengan unifikasi dalam wadah berbentuk federasi tahun 1972 dalam FSPSI, 

namun dirubah lagi menjadi unitaris tahun 1985 dalam wadah SPSI. 

Sejak fusi yang dipaksakan itu, SPSI berubah total menjadi mesin politik 

Orde Baru, banyak pensiunan tentara menjadi pengurus SPSI di daerah. Inilah awal 

yang membuat buruh kecewa terhadap SPSI. Mulailah muncul LSM-LSM 

perburuhan yang mengorganisir dan mengadvokasi buruh. Buruh-buruh yang 

kecewa banyak melakukan unjuk rasa liar. 

Muchtar Pakpahan yang saat itu salah satu direktur LSM dari Forum Adil 

Sejahtera (FAS) termasuk salah satu LSM yang banyak mengadvokasi buruh. LSM 

ini juga memiliki jaringan dengan LSM lain di banyak kota industri Indonesia. Pada 

suatu masa mereka melakukan refleksi terhadap efektifitas gerakan buruh melalui 

jalur LSM. Ada kesimpulan yang terbelah dua, satu pihak menyatakan 

pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan sambil menunggu 

momentum dan akumulasi kader militan. Pendapat lain termasuk FAS menyatakan, 
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kerja LSM model saat itu hanya maksimal bisa menyelesaikan kasus, tetapi tidak 

bisa merubah sistem perburuhan secara radikal, sementara akar persoalan berada di 

sistem, seperti tidak adanya kebebasan berserikat, upah minimum yang tidak pernah 

naik, sistem peradilan P4D/P4P yang lebih menguntungkan pengusaha. 

Perbedaan itu akhirnya tidak bisa dielakkan, kelompok Muchtar Pakpahan, 

Abdulrahman Wahid, sebagian kecil LSM daerah, setuju memperkenalkan wadah 

serikat buruh alternatif. Singkatnya, pada tanggal 22-25 April 1992 diadakan 

Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung, Bogor. Dihadiri oleh 104 aktifis LSM dan 

wakil buruh. Pada hari ketiga tanggal 25 April 1992, didirikanlah Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia, dengan menunjuk Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum 

dan Alif Raga Ismet sebagai Sekretris Jenderal. 

Deklarasi ini selanjutnya menandai dimulainya sebuah sejarah baru 

pergerakan awal serikat buruh independen di Indonesia. Deklarasi ini selanjutnya 

mendapat respon negatif dari pemerintah saat itu. Seperti biasa, disebarkan fitnah 

bahwa gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, dipengaruhi ideologi Komunis, dan 

intelejen polisi dan militer menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia dengan 

instruksi menghentikan semua aktifitas SBSI. Perlu juga dicatat di sini, pergerakan 

wadah alternatif baru ini banyak mendapat bantuan dari Funding Agency 

Internasional yang menaruh perhatian terhadap isu demokratisasi di Indoensia. 

Pilihan melawan sistem wadah tunggal (single union system) yang dib uat 

pemerintah Suharto, ternyata harus dibayar mahal dengan pengorbanan besar. Sejak 

SBSI di deklarasikan pemerintah langsung melakukan tindakan represif melalui 

intimidasi, PHK, dan mutasi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan SBSI. 
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Diperkirakan sebanyak 5000 anggota SBSI di PHK, 108 aktifs buruh dipenjara 

khususnya setelah peristiwa Medan dan Siantar tahun 1994, banyak anggota kena 

daftar hitam tidak bisa melamar kerja baru, pembubaran kegiatan pelatihan, 1 orang 

terbunuh misterius di Lampung, polisi dan militer melakukan teror terhadap 

beberapa keluarga aktifis. Kebanyakan aktifitas SBSI dilakukan secara rahasia. 

Mengingat semakin kuatnya tekanan, SBSI akhirnya mengubah strategi 

perjuangan. Strateginya adalah perjuangan atau perlawanan dilakukan dengan 

melibatkan jaringan luar negeri; LSM internasional, kedutaan besar asing, media 

asing dan melamar menjadi anggota afiliasi wadah serikat buruh luar negeri. 

SBSI kemudian melamar menjadi afiliasi Internasional dari serikat buruh 

internasional yang saat itu ada dua, yaitu ICFTU dan WCL. Saat itu SBSI 

diperebutkan oleh kedua wadah ini. Tetapi keputusan nasional SBSI saat itu tahun 

1996 memilih WCL sebagai wadah afliasi internasionalnya. Sekalipun hubungan 

dengan ICFTU tidak berarti terputus. Terbukti kedua wadah internasional inilah 

yang melakukan kampanye gencar di seluruh dunia agar Indonesia meratifikasi 

konvensi ILO nomor 87 (kebebasan berserikat). Hampir setiap tahun pemerintah 

Indonesia di bombardir di sidang tahunan ILO di Geneva atas tindakan pelanggaran 

kebebasan berserikat di Indonesia. (Catatan: untuk lengkapnya baca buku “Reposis 

Gerakan Buruh Indonesia” Ditulis oleh Rekson Silaban tahun 2009). 

Strategi ini pada akhirnya membuat tekanan brutal militer ke SBSI 

dilakukan lebih berhati-hati. Kasus pelanggaran yang menimpa anggota dan 

simpatisan SBSI bisa di sidangkan di sidang ILO serta Komisi HAM PBB. Saat itu 
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SBSI mengutus Rekson Silaban, sebagai direktur hubungan internasional untuk 

melobby internasional mengkampanyekan SBSI. 

Perluasan jaringan internasional juga dilakukan dengan menggalang lobby 

internasional ke IMF dan Word Bank, bertemu dengan Presiden USA, Mr. Clinton, 

PM Kanada, Uni Eropa, dan lain-lain. Terbukti, lobbi ini sangat efektif untuk 

menjadikan SBSI menjadi serikat buruh yang diperhitungkan pemerintah 

Indonesia. 

Setelah berjuang selama 6 tahun, diikuti krisis ekonomi serta gelombang 

reformasi yang melanda Indonesia, Pemerintah BJ Habibie yang menggantikan 

Soeharto akhirnya bersedia meratifikasi konvensi ILO 87, yang mengatur 

kebebasan berserikat bagi buruh. 

Tahun 2003 SBSI berubah menjadi konfederasi dengan 11 anggota federasi 

afiliasi: Garteks SBSI, Lomenik SBSI, KUI SBSI, Hukatan, Kikes, Fesdikari, FTA, 

Bupela, Nikeuba, FPE, Kamiparho. KSBSI memiliki 350 DPC dan 32 Korwil. Ke 

11 Federasi telah juga berafiliasi ke Federasi Serikat Buruh Internasional seperti 

IndustriALL, ITF, IE, BWI, dll. 

Dalam pergaulan internasional, sejak tahun 2007 KSBSI berafiliasi ke 

International Trade Union Confederation berpusat di Belgia (lihat www.ituc-

csi.org). Pada kongres di Vienna, Rekson Silaban dipilih sebagai vice president 

untuk periode 2007-2010. Rekson Silaban juga terpilih menjadi anggota Governing 

Body ILO di Geneve untuk periode 2006-2008 dan 2008-2010. Ini adalah prestasi 

tertinggi jabatan internasional yang diperoleh serikat buruh Indonesia sejak lebih 

kurang 40 tahun terakhir. 
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Dalam pengorganisasiannya, SBSI kini telah berkembang menjadi 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di tahun 2003. KSBSI 

memiliki 350 DPC dan 32 Korwil. Ke-11 Federasi telah juga berafiliasi ke Federasi 

Serikat Buruh Internasional seperti IndustriALL, ITF, IE, BWI, dll. Federasi KSBSI 

adalah: 

1. Federasi Transportasi dan Angkutan (FTA) 

2. Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) 

3. Federasi Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian (HUKATAN) 

4. Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri 

(GARTEKS) 

5. Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restauran, Hotel 

(KAMIPARHO) 

6. Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan (NIKEUBA) 

7. Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) 

8. Federasi Kimia dan Kesehatan (KIKES) 

9. Federasi Buruh Pelabuhan Pelaut dan Nelayan (BUPELA) 

10. Federasi Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Republik Indonesia 

(FESDIKARI) 

11. Federasi Logam, Metal dan Elektronik (LOMENIK) 
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   II.6.1. Visi dan Misi KSBSI 

VISI 

Berdasarkan tujuan berdirinya organisasi sebagaimana tertuang dalam 

Anggaran Dasar Pasal 8 : 

   (a) Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI melalui pembangunan 

nasional  sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur. 

   (b) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti 

berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak mengadakan 

perjanjian kerja bersama dan perlindungan hukum. 

 

MISI 

Misi KSBSI 4 (empat) tahun ke depan (2011-2015) sesuai dengan realitas 

SB/SP terkait situasi global saat ini, maka misinya adalah “Kesempatan Kerja dan 

Pekerjaan Yang Layak”. Misi ini menyiratkan bahwa : 

- Terciptanya Lapangan Kerja di Sektor Formal. 

- Terbukanya Kesempatan kerja Bagi Angkatan Kerja. 

- Terwujudnya Pekerjaan Layak dengan hubungan kerja permanent, Upah. 

- Layak & tercakup dalam Jaminan Sosial. 

- Terpenuhinya K-3 di tenpat kerja, Bebas Intimidasi dan Diskriminasi. 

- Terjaminnya Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama. 

Di mana “Kesempatan Kerja” mempunyai arti perlu didorong terciptanya lapangan 

kerja baru di sektor formal dan terbukanya kesempatan kerja bagi semua angkatan 
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kerja. Sedang pekerjaan yang layak bermakna pekerjaan bersifat permanent, upah 

layak dan jaminan sosial layak, serta dihormati hak-hak buruh di tempat kerja. 

   (c) Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh dalam bidang pekerjaan 

serta    mewujudkan rasa persatuan sesama buruh. 

   (d) Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya dengan syarat dan 

kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat 

manusia. Untuk itu visi K-SBSI yang sesuai adalah “Buruh Sejahtera”. 

Kesejahteraan buruh ini hanya dapat dicapai apabila kondisi kehidupan berbangsa 

dan bernegara berada dalam suasana demokratis, berkeadilan, terjaminnya HAM 

dan adanya kepastian hukum.27 

 

   II.6.2. Keuangan KSBSI 

Sebagai serikat buruh yang mandiri dan independen dari pemerintah dan 

partai politik KSBSI dituntut untuk membiayai sendiri kegiatanya. Setiap anggota 

KSBSI diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 1% yang diambil dari upah yang 

diterima anggota setiap bulan. Dari 1% yang disetorkan, sebanyak 30% masuk 

kedalam kas Dewan Pengurus Pusat (DPP), 30% masuk kedalam kas Dewan 

Pengurus Cabang (DPC), dan 40% masuk kedalam kas Pengurus Komisariat (PK) 

yang ada dalam perusahaan masing-masing. 

Selain berasal dari iuran anggota pemasukan KSBSI berasal dari 

sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, seperti sisa dana pelatihan dan 

pendidikan anggota, sumbangan pemerintah, sumbangan dari luar negeri, dll. Hal 

                                                 
27 www.ksbsi.org diakses 16 Maret 2015, pukul 11.01 WIB 
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tersebut seperti yang diutarakan oleh Ahmad Soim selaku Koordinator Wilayah 

KSBSI Jawa Timur. 

“...30% ke DPP, 30% ke DPC, 60% ke PK ditingkat perusahaan. Selain itu 
dari dana-dana yang tidak mengikat, seperti sumbangan-sumbangan dari 
kegiatan pendidikan pelatihan itu kita sisihkan. Tapi juga ada bantuan dari 
pemerintah, seperti di Gresik itu tiap bulan, kalo di Pasuruan itu tiap 1 tahun 
kemarin dapet 25 Juta/DPC, bantuan dari luar juga ada kayak disnaker tapi 
tidak mengikat jadi gak kontinyu, terus dari ILO, dari afiliasi internasional 
kita tapi itu ga setiap tahun mas ya kalo kita ada program baru dikasih...” 

 

 

II.7. Profil Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 

 

Terlahir pada 31 Januari 1952, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 

awalnya berdiri dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh 

Indonesia. Pasca perjuangan kemerdekaan usai, pembangunan di segala bidang 

mulai menjadi perhatian, salah satunya pada bidang sosial ekonomi. Bidang ini pula 

yang merupakan hal baru di dunia usaha. 

Permasalahan terkait dunia usaha mulai muncul, seperti isu hubungan 

industrial dan ketenagakerjaan, serta perburuhan. Tuntutan yang diperjuangkan 

para buruh mengalami perubahan, dimana sebelum kemerdekaan, tuntunan kaum 

buruh menjadi pergerakan dalam rangka mencapai kemerdekaan. Di era pasca 

kemerdekaan, telah muncul tuntutan untuk mendapatkan hak perlindungan kerja 
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yang lebih baik sehingga hal ini memicu munculnya permasalahan hubungan kerja 

yang melibatkan buruh dengan majikan. 

Seiring dengan meningkatnya isu di bidang perburuhan dan hubungan 

industrial, para majikan mempertimbangkan pentingnya satu wadah yang mampu 

menjadi forum komunikasi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang muncul dalam bidang hubungan industrial dan buruh. 

kepentingan pemerintah dan para majikan. Dalam lingkup yang lebih luas, forum 

tersebut bisa menyuarakan aspirasi para majikan kepada pemerintah maupun 

organisasi lain, baik di dalam dan luar negeri, yang terkait dalam dunia hubungan 

industrial dan perburuhan. 

Forum ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga pada 31 

Januari 1952, tercetus Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh 

Indonesia (PUSPI). Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, PUSPI kembali 

berubah nama menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui 

Musyawarah Nasional (Munas) APINDO di Surabaya, tahun 1985.  

Seiring dengan perkembangan teknologi dan liberalisasi perdagangan yang 

membawa pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat dunia, kompetisi 

efisiensi, produktivitas, dan jejaring menjadi kata kunci keberhasilan negara-negara 

dalam menghadapi perubahan global tersebut. Sebaliknya, perekonomian negara 

yang tidak dikelola secara efisien dan efektif tidak akan mampu berkompetisi 

sehingga akan tertinggal dalam perubahan global. 

Sementara itu, krisis multidimensi sangat mempengaruhi kondisi 

perekonomian nasional. Tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme, birokrasi 
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yang tidak efisien, peraturan yang tidak konsisten dan rendahnya produktivitas serta 

maraknya tuntutan buruh, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya 

mendorong terjadinya pelarian modal secara besar-besaran. 

Konsekuensi dari kondisi seperti ini adalah semakin meningkatnya 

penggangguran dan tingginya angka kemiskinan. Salah satu upaya untuk 

penanganan tekanan berat terhadap perekonomian Nasional adalah membangun 

hubungan industrial yang sehat, aman, dan harmonis. Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan 

hubungan industrial yang harmonis, dan berkesinambungan.28 

Bagan II.1 
Struktur Organisasi DPP APINDO Jawa Timur Masa Bakti 2011-2016 

 

 

 

 

 

  

 

II.8. Profil Narasumber 

1. Ahmad Soim 

Narasumber pertama bernama Ahmad Soim. Wawancara dilakukan 19 

Februari dan 15 Maret 2015 bertempat di Posko aksi demo Prigen dan rumah 

                                                 
28 www.apindo.or.id diakses 17 Maret 2015, pukul 21.55 WIB 
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Ahmad Soim di Bangil. Jabatan Ahmad Soim Sendiri adalah Koordinator Wilayah 

KSBSI Jawa Timur. Ahmad Soim bergabung dengan SBSI sejak tahun 1998 yang 

saat itu sudah menjadi buruh pada perusahaan Ekspor Impor PT. Dika Abadi 

Wonokoyo dan membawahi ribuan karyawan. Pernah menjadi DPC SBSI 

Kabupaten Pasuruan sebelum diberi kepercayaan menjadi Koordinator Wilayah 

Jawa Timur. Saat ini, Ahmad Soim sedang meneruskan pendidikan S2 di salah satu 

universitas swasta yang ada di Surabaya. Menurutnya, dulu ditempat kerjanya 

semua hak normatif dipenuhi sampai ada makan, minum, ada rekreasi, tunjangan 

jabatan, THR dan bingkisan. Akan tetapi saat ini, situasi ketenagakerjaan berubah 

sehingga dirinya perlu membantu memperjuangkan hak-hak normatif buruh. 

2. Choirul Subekti 

Choirul Subekti adalah narasumber kedua pada penelitian mengenai UMK 

Surabaya tahun 2015 ini. Wawancara dilakukan 25 Februari 2015 bertempat di 

warung bambu depan DISNAKER Surabaya. Jabatannya dalam SBSI adalah 

Sekretaris DPC Federasi NIKEUBA Surabaya. Selain terjun dalam bidang 

perburuhan di SBSI dirinya juga tergabung dalam salah satu partai politik di 

Surabaya. Pada penelitian ini dirinya duduk sebagai Dewan Pengupahan Kota 

Surabaya mewakili unsur buruh. Choirul menolak dikatakan dipilih karena 

keikutsertaanya dalam Dewan Pengupahan Kota Surabaya merupakan 

keikutsertaan karena jumlah anggota dari Federasi NIKEUBA cukup banyak di 

Kota Surabaya. 

3. Sugianto 
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Narasumber ketiga adalah Sugianto. Wawancara dilakukan 25 Februari 

2015 dan 28 Februari 2015, bertempat di warung bambu depan DISNAKER 

Surabaya dan rumah Sugianto. Jabatanya dalam SBSI adalah Ketua DPC Federasi 

NIKEUBA Kota Surabaya. Jumlah anggota F-NIKEUBA di Surabaya menurutnya 

ada sekitar kurang lebih 4000. Saat ini dirinya telah keluar dari pekerjaan 

sebelumnya dan membuka usaha pribadi dirumahnya, serta fokus untuk membantu 

anggota serikat dalam menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan. 

 

4. Hendrik Bode 

Hendrik Bode adalah Ketua DPC F-KIKES Kota Surabaya. Wawancara 

dilakukan 18 Maret 2015 bertempat di rumah Hendrik Bode. Saat ini Hendrik 

bekerja sebagai buruh pada sebuah industri milik kedawung di Surabaya. Hendrik 

masuk kedalam SBSI pada tahun 2000 sebelumnya dirinya merupakan anggota 

SPSI dan sempat menjadi PUK perusahaan. Dirinya pindah ke SBSI karena SBSI 

menurutnya lebih “greget” dengan melakukan pendidikan kepada anggota tidak 

seperti serikat sebelumnya. Menurutnya, keikutsertaan dirinya dalam perburuhan 

adalah sebuah amal ketika ada yang dilanggar hendrik selalu melawan. Banyak 

aturan perburuhan yang mensejahterakan buruh dilanggar oleh perusahaan karena 

itu dirinya merasa terpanggil. 

 

5. Rohmat 

Rohmat adalah seorang PK (Pengurus Komisariat) PT. Rotari Mas Surya di 

Jalan Tanjungsari Surabaya. Wawancara dilakukan 14 April 2015 bertempat di 
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Cangkrukan Srawo3ng Tanjungsari. Rohmat bergabung dengan SBSI sejak tahun 

2006. Latar belakang dirinya masuk SBSI karena dahulu ada SPSI di perusahaanya 

lalu serikat tersebut menjadi vakum. Selain itu, dirinya bergabung karena melihat 

temannya diintimidasi oleh perusahaan dan melaporkanya pada DISNAKER dan 

bertemu Sugianto yang membantunya dan mengajaknya bergabung dalam SBSI. 

6. Nur Rofiq 

Narasumber keenam adalah Nur Rofiq. Wawancara dilakukan pada 19 

Februari 2015 pada posko aksi demo pada saat itu. Nur Rofiq merupakan PK 

(Pengurus Komisariat) membawahi 84 anggota. Latar belakang Nur Rofiq masuk 

SBSI karena permasalahan normatif terkait Upah, status, THR. Nur dianjurkan 

masuk dalam SBSI setelah bertemu dengan Ketua DPC LOMENIK Pasuruan yang 

pada saat itu dijelaskan mengenai UU Ketenagakerjaan dan hak-hak normatif 

buruh. 

7. Drs. R. Sulistiyono 

Narasumber ketujuh adalah Sulistiyono. Wawancara dilakukan 13 Maret 

2015 bertempat di DISNAKER Surabaya. Jabatanya di DISNAKER Kota Surabaya 

adalah Kepala Seksi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Sulistiyono 

bekerja di DISNAKER Surabaya sejak tahun 1992. Sulistiyono sudah sejak 2005 

mengikuti mekanisme pengupahan yang dulu bernama Kebutuhan Fisik Minimum, 

berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum dan berubah kembali menjadi 

Kebutuhan Hidup Layak hingga saat ini.  

8. Made Sujana 
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Narasumber kedelapan adalah Made Sujana. Wawancara dilakukan 6 April 

2015 bertempat Kantor APINDO Jatim Kota Surabaya. Jabatanya di APINDO 

Jatim adalah Sekretaris Eksekutif. Sudah dua periode Sujana masuk kedalam 

Dewan Pengupahan Provinsi meskipun saat ini dirinya sudah tidak masuk kedalam 

Dewan Pengupahan karena sudah dua periode. Selain menjadi pengurus APINDO, 

Sujana juga memiliki usaha di bidang seni. Keikutsertaanya dalam APINDO 

dimulai sejak tahun 1979 dikarenakan memang suka organisasi. 

9. H. Fatchul Muid, SE 

Narasumber selanjutnya adalah Fatchul Muid. Wawancara dilakukan 6 

April 2015 bertempat DPRD Kota Surabaya Ruang Fraksi HANDAP. Jabatanya 

adalah Sekretaris Komisi D – DPRD Surabaya. Komisi D sendiri membidangi 

ketenagakerjaan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, sosial, keolahragaan. 

Musyawarah mengenai UMK tidak pernah dilakukan dengan Dewan akan tetapi 

ketika ada masalah Komisi D ikut diundang oleh Disnaker. 

10. Sikan 

Bapak Sikan adalah narasumber yang merupakan buruh PT. Rotari Mas 

Surya. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 18 April 2015 pukul 14.00 yang 

bertempat di warung srawo3ng Tanjungsari. Bapak Sikan bergabung dengan 

KSBSI sebagai upaya pencegahan apabila nantinya akan memperoleh ketidakadilan 

dalam hubungan kerja. 

11. Subadi 

Bapak Subadi juga merupakan teman dari Bapak Sikan dan Bapak Rohmat 

yang bekerja di PT. Rotari Mas Surya. Proses wawancara peneliti dengan Bapak 
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Subadi dilakukan bersamaan dengan Bapak Sikan. Alasan Bapak Subadi bergabung 

dengan KSBSI sama dengan Bapak Sikan yaitu sebagai upaya pencegahan apabila 

nantinya akan memperoleh ketidakadilan dalam hubungan kerja. 

12. Abd. Muchid Habibullah, S.H., M.H. 

Perbincangan dengan narasumber Bapak Muchid merupakan 

ketidaksengajaan peneliti yang berawal ketika peneliti mengantar teman yang juga 

menjadikan Bapak Wachid sebagai narasumber terkait kebijakan outsourcing yang 

bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya JL. Kidal No. 6 Surabaya. 

Ketidaksengajaan tersebut digunakan peneliti untuk berbincang dengan Bapak 

Wachid terkait upaya Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan 

pembelaan hukum terkait pengupahan. 
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