ABSTRAK
Gerakan Federasi Pekerja Metal Indonesia dalam menuntut penolakan sistem
outsourcing terjadi karena sistem outsourcing semakin marak digunakan dalam
perekrutan tenaga kerja di Kota Surabaya. Berbagai macam ketidakadilan dan
eksploitasi dialami oleh buruh outsourcing yang saat ini banyak menempati sektor
produksi dalam suatu perusahaan di Surabaya. Gerakan ini merupakan suatu bentuk
aksi perlawanan terhadap perusahaan maupun pemerintah demi terwujudnya
kesejahteraan dan hidup yang layak. Sehingga sejak tahun 2012 hingga saat ini,
FSPMI terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak dan kejelasan masa depan
buruh outsourcing di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdeskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan karena metode ini berfungsi
untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai gerakan yang dilakukan oleh
FSPMI dalam usahanya melakukan penolakan terhadap sistem outsourcing di
Surabaya. Melalui Teori Deprivasi Relatif Ted Gurr dan Tahap-Tahap Terjadinya
Gerakan Sosial Baldridge peneliti mencoba menjelaskan faktor terjadinya gerakan
serta tahap-tahap atau upaya terjadinya suatu gerakan. Dalam pengumpulan data,
peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi
untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa lemahnya posisi
buruh outsourcing di hadapan hukum menyebabkan pengusaha terus melanggengkan
sistem outsourcing yang ada hingga saat ini. Hal ini juga didukung oleh adanya
indikasi kerjasama antara pihak Disnaker dengan pengusaha agar outsourcing dapat
terus berjalan. Upaya penolakan terhadap sistem outsourcing dilakukan oleh FSPMI
dengan berbagai macam cara yang dikemas dalam suatu gerakan militansi dengan
menjunjung asas ―
Solidaritas Tanpa Batas‖ yang membuat kekuatan massa mereka
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses mempengaruhi kebijakan yang
dibuat baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Selain itu FSPMI juga berniat untuk
go politic dengan suatu rencana untuk membuat sebuah partai politik yang berbasis
buruh.
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