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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan berdasarkan data yang dijelaskan oleh peneliti 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan mengenai upah 

minimum sudah menjadi isu utama dan sudah menjadi agenda tiap tahun untuk 

diperjuangkan. Karena, upah murah juga menjadi salah satu permasalahan 

menyangkut hubungan industrial yang dialami oleh buruh saat ini. 

Meskipun mekanisme dalam menentukan pengupahan sudah diatur dalam 

PERMENAKERTRANS No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum dan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan upah 

minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tetapi serikat buruh yang berasal dari 

Kabupaten dan Kota tetap melakukan mobilisasi massa dengan jumlah yang cukup 

banyak dan difokuskan pada Gedung Negara Grahadi Surabaya. pemobilisasian 

massa dilakukan untuk mengawal proses penetapan pengupahan selain itu  juga 

sebagai cara untuk mendesak Gubernur Jawa Timur segera mensetujui tuntutan 

mereka. 

Ada penyebab mengapa buruh harus menuntut kenaikan upah. Pertama, 

adalah menyinggung kepentingan mereka yaitu kenyamanan dalam bekerja, kedua 

adalah kesejahteraan keluarga, dan yang ketiga adalah ketetapan hukum yang 

mengatur kebijakan pengupahan. 
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Ditambah lagi dengan harga-harga kebutuhan sehari-hari yang semakin 

mahal akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada penghujung 

tahun 2014. Banyak buruh yang masih bekerja dengan sistem outsourcing padahal 

peraturan mengenai sistem kerja outsourcing tidak diperbolehkan digunakan untuk 

pekerjaan inti. 

Dalam strateginya KSBSI juga melakukan komunikasi dengan mengadakan 

pertemuan-pertemuan anggota KSBSI dan serikat buruh lain yang ada di Jawa 

Timur. Hal ini untuk membicarakan konsep dan penentuan jadwal untuk melakukan 

aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi. Dilain sisi KSBSI juga 

mengikutsertakan anggotanya kedalam Dewan Pengupahan, memunculkan isu 

pentingnya UMK, penuntutan dengan berdasarkan data dan fakta untuk 

memperkuat tuntutan mereka, menggunakan momentum, rekrutmen dan pelatihan, 

aksi demonstrasi dan advokasi. 

Ada perbedaan penuntutan Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Jawa 

Timur tahun 2015  dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak 

pada peran Tim 15 yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk menyatukan 

aspirasi serikat buruh se-Jawa Timur mengenai pengupahan. Pada ranah Dewan 

Pengupahan Kota Surabaya, konflik kepentingan membuat keputusan Dewan 

Pengupahan Kota Surabaya menjadi Deadlock dan menyerahkan keputusan 

sepenuhnya kepada Walikota Surabaya dan Walikota Surabaya sendiri 

menyerahkan dua usulan upah kepada Gubernur Jawa Timur. 

Konflik kepentingan yang terjadi antara 2 unsur inti yang berada dalam 

proses penuntutan UMK Surabaya tahun 2015 yaitu pengusaha dan buruh tentu 
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tidak dapat dihindari. Perwakilan pengusaha melalui APINDO menyayangkan 

sikap pemerintah yang cenderung tidak tegas terhadap kebijakan yang dibuatnya 

sendiri. Gubernur tidak melihat dasar penentuan Upah Minimum yang berdasarkan 

survey KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. 

Sedangkan buruh dengan tegas menginginkan kenaikan upah yang cukup 

signifikan berdasarkan survey KHL+Surat Edaran Gubernur No. 

560/20059/031/2014 + kenaikan BBM yang terjadi pada saat itu. Dengan landasan 

itulah pertambahan upah yang sebelumnya adalah Rp. 2.200.000 menjadi Rp. 

2.710.000 untuk Kota Surabaya dan menjadikan Upah Minimum Kota Surabaya 

tertinggi di Indonesia melebihi UMK Jakarta. 

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sesuai fungsi dan 

wewenangnya ikut masuk dalam Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Dinas Tenaga 

Kerja sesuai fungsinya ikut mensurvey Kebutuhan Hidup Layak dari 3 pasar yang 

berada di Surabaya. Dinas Tenaga Kerja mewakili pemerintah Kota Surabaya tidak 

ingin ada keberpihakan kepada salah satu pihak. 

Situasi pengupahan yang terjadi pada tahun 2015 berimbas pada keluarnya 

APINDO dari Dewan Pengupahan Kota maupun Provinsi. Langkah tersebut 

ditempuh oleh APINDO sebagai protes akibat kebijakan yang dikeluarkan 

Gubernur tidak berlandaskan aturan pengupahan yang berlaku. Keluarnya APINDO 

dari Dewan Pengupahan ini membuat posisi pemerintah menjadi sulit karena syarat 

penentuan upah salah satunya adalah keikutsertaan unsur pengusaha yang selama 

ini diwakili oleh APINDO. 
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Penuntutan kenaikan upah minimum di Kota Surabaya tentunya tidak 

mengalami jalan yang mulus. Beberapa hambatan sempat diutarakan oleh 

narasumber yang telah diwawancarai. Pemahaman mengenai pentingnya buruh 

untuk bergabung dengan serikat buruh saat ini sangat kurang. Hal tersebut 

dibuktikan dengan bergabungnya anggota baru karena sebelumnya mengalami 

masalah. 

Muncul wacana yang beredar diantara serikat buruh bahwa penentuan upah 

yang akan berlaku pada tahun berikutnya ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Alasanya adalah efisiensi biaya pengamanan yang cukup tinggi untuk mengawal 

aksi penuntutan upah di Indonesia. Apabila dipikir secara logika, benar jika 

disebutkan bahwa biaya pengamanan tidak sedikit karena dalam periode 

pengupahan banyak terjadi aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya sekali dalam 

sebulan tetapi beberapa kali sebulan dengan serikat buruh yang berbeda-bedadan 

puncaknya pada batas akhir penentuan upah. 

Perlu meningkatkan kebersamaan antar serikat  buruh. Dengan semakin 

bertambahnya serikat buruh yang ada menjadikan kekuatan buruh menjadi kuat 

dengan membentuk wadah penyampaian aspirasi yang memiliki landasan hukum 

dilain sisi juga menjadi tantangan bagi serikat buruh untuk melakukan perekrutan 

anggota diantara serikat buruh yang bertambah itu. 

 

IV.2. Saran 

Untuk pengembangan keilmuan kedepan peneliti memberikan saran yang 

dapat dijadikan sebagai evaluasi kedepan, yaitu: 
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 Saran untuk akademisi 

Seperti yang kita ketahui ilmu sosial bukanlah sebuah ilmu pasti. Ilmu sosial 

selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur terhadap realitas dalam pengupahan yang ada. Peneliti 

menyadari tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan dalam 

melihat suatu permasalahan yang diakibatkan oleh fokus yang ditentukan. 

Sehingga, dibutuhkan peneliti lain untuk menambahkan dan menyempurnakan 

melalui kacamata fokus penelitian dan perspektif yang berbeda. Permasalahan 

perburuhan juga bukan permasalahan yang gampang untuk diteliti karena 

permasalahan yang cukup kompleks. Dengan keterbatasan pengetahuan yang 

dimiliki, peneliti menyadari butuh banyak waktu untuk mengeksplor permasalahan 

pengupahan ini dengan baik. Dengan menambahkan pemahaman dan pengetahuan 

dari beberapa peneliti lain dikemudian hari akan menjadikan penelitian dengan 

topik yang sama menjadi lebih menarik. 

 Saran terhadap pemerintah 

Pemerintah selaku pembuat kebijakan sebaiknya memperhatikan dan 

mentaati peraturan yang ada. Dalam pembuatan sebuah kebijakan tentu ada input 

dan output yang harus dipahami. Lebih rinci, dalam pengambilan keputusan yang 

diambil Gubernur Jawa Timur dengan menetapkan kenaikan upah yang cukup besar 

dipandang sebagai langkah yang berani apabila dilihat dari kacamata buruh. 

Dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur maka keputusan 

untuk menaikkan upah dengan jarak yang cukup tinggi diambil. 
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Tetapi apabila dilihat dari kacamata pengusaha dan akademisi lain langkah 

tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dari buruh terkait 

pemilihan yang akan dilakukan serentak pada tahun 2015 ini. Selain itu pemerintah 

juga sudah menabrak skala upah yang ditentukan oleh perusahaan. 

Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah 

kebijakan terkait pengupahan. Karena selain berdampak terhadap pemutusan 

hubungan kerja besar-besaran, pemindahan industri ke kabupaten yang memiliki 

pengupahan yang rendah dan kebijakan pengupahan juga dapat mempengaruhi 

investasi dan penyerapan tenaga kerja pada perkotaan. 

 Saran kepada aktifis perburuhan 

Sebagai aktifis yang fokus terhadap permasalahan perburuhan tentu bukan 

masalah yang mudah. Hambatan dari segala pihak tentu pernah diterima oleh aktifis 

perburuhan. Ketidakadilan yang dialami buruh adalah kekuatan untuk melawan. 

Pengetahuan dan pengalaman terkait perburuhan sebaiknya perlu ditularkan 

melalui pendidikan dan pelatihan agar pengetahuan mengenai hak-hak buruh juga 

disadari secara massal. 

 Saran kepada buruh 

Peneliti menyadari masih banyak buruh yang belum sejahtera. Faktor 

pendidikan yang rendah membuat buruh menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan. 

Dari upah yang rendah juga berdampak kurang maksimalnya pendidikan yang 

diterima oleh anak buruh yang memungkinkan tidak ada kenaikan taraf hidup 

keluarga. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan penuntutan kenaikan upah. Ekspektasi bahwa buruh akan 
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sejahtera apabila upah tinggi dapat dipatahkan dengan realitas bahwa harga 

kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan juga ikut tinggi. 

Sebaiknya buruh mulai menyadari mengenai pentingnya untuk 

berorganisasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan terkait perburuhan yang 

tidak diperoleh dalam sekolah formal. Dari buruh yang paham dengan realitas dan 

hukum yang ada dapat mendorong munculnya aktifis-aktifis perburuhan baru yang 

dituntut untuk menularkan pengetahuanya kepada buruh yang lain. 
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