BAB III
PERJUANGAN GERAKAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL
INDONESIA (FSPMI) DALAM PENOLAKAN SISTEM OUTSOURCING
DI SURABAYA
Pada BAB III ini peneliti akan menyajikan temuan data yang telah
diperoleh di lapangan dengan dikaitkan oleh teori yang telah ada. Dalam
mempermudah memaparkan pembahasan, maka peneliti akan membagi bab ini ke
dalam sub-sub bab dimana antara sub bab tersebut saling terkait dan berhubungan
satu dengan yang lain. Pada sub bab pertama akan dibahas mengenai faktor yang
melatarbelakangi terjadinya gerakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) dalam memperjuangkan penolakan sistem outsourcing
di kota Surabaya tahun 2012-2015. Kemudian pada sub bab kedua akan dibahas
mengenai bagaimana upaya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing di Surabaya selama Tahun
2012-2015. Dimana di dalamnya akan dibahas mengenai strategi dan bentuk
perlawanan yang dilakukan oleh FSPMI dalam memperjuangkan penolakan
sistem outsourcing tersebut. Semua itu akan dibahas dan tersaji dalam
pembahasan pada bab ini.
III.1. Faktor yang Melatarbelakangi Aksi yang Dilakukan Federasi Serikat
Pekerja

Metal

Indonesia

(FSPMI)

dalam

Memperjuangkan

Penolakan Sistem Outsourcing di Surabaya pada Tahun 2012-2015
Praktik penggunan sistem kerja outsourcing saat ini nampaknya semakin
marak digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai upaya untuk mencapai
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efektifitas perusahaan. Berdasarkan data Pemprov Jawa Timur mencatat sejak
tahun 2012, sebanyak 1.022 Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dengan
lebih dari 112.295 buruh outsourcing dan 90 persen bekerja di sektor produksi
yang menyebar di berbagai kota dan daerah. 27 Dan hingga tahun 2014 Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya mencatat sebanyak 158 Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja (PPJP) di Surabaya dengan mempekerjakan 10.000 buruh outsourcing
pada sektor produksi suatu perusahaan.
Pada sebagian besar perusahaan yang ada di Surabaya saat ini tidak sulit
untuk menemukan praktik kerja outsourcing di dalamnya. Outsourcing di Kota
Surabaya sudah banyak digunakan dan menjadi sistem praktek kerja yang mulai
dibudidayakan dengan alasan untuk efisiensi kerja. Karena hubungan kerja para
buruh adalah dengan Perusahaan Penyedia Jada Pekerja (PPJP), sedangkan
perusahaan pemberi kerja tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan para
buruh, sehingga perusahaan tersebut dapat fokus pada proses produksi tanpa
memikirkan nasib pekerjanya. Dengan alih seperti itu pula maka Perusahaan
pemberi kerja tersebut melakukan berbagai macam ketidakadilan dan pelanggaran
terhadap para pekerja/buruh outsourcing.
Berbicara mengenai permasalahan ketenagakerjaan, pada dasarnya adalah
suatu permasalahan yang kompleks dimana saling terkait satu dengan yang lain.
Permasalahan buruh sebagian besar tidak hanya didasari atas satu kasus
pelanggaran saja, tetapi akan terkait dengan isu pelanggaran yang lain. Begitu
pula dengan permasalahan yang dihadapi oleh buruh outsourcing. Secara tidak
27

Sumber: http://news.detik.com/surabaya/read/2012/06/12/134222/1939179/466/buruhfspmi-kecam-praktik-outsourcing ―
Buruh FSPMI Kecam Praktik Outsourcing‖ (Diakses pada
Selasa, 23 September 2014 pukul 08.20 WIB)
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langsung, dari data pelaporan kasus yang diterima oleh LBH Surabaya, sebagian
besar buruh outsourcing yang melaporkan kasusnya tidak hanya mengenai
pelanggaran terkait praktik sistem kerja saja, tetapi juga terkait dengan
pelanggaran hak-hak normatif buruh lainnya seperti tidak adanya tunjangan hari
raya (THR), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, Upah di bawah Upah
Minimum Kota (UMK), dan lain sebagainya.
Dengan di sahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXI/2011 yang memberikan
legitimasi adanya sistem outsourcing, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh, serta Permenaker No 19
Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Pihak Lain telah menunjukkan adanya legalitas tentang praktik
outsourcing oleh pemerintah, meskipun masih diberikannya pembatasan terhadap
praktik outsourcing itu sendiri. Tetapi dalam praktiknya, masih banyak
perusahaan yang mempekerjakan buruh outsourcing dengan tidak adanya
perlindungan hak-hak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya sistem outsourcing yang diberlakukan oleh perusahaan, hal
ini dirasa merugikan bagi para buruh. Karena mayoritas buruh outsourcing
mengalami ketidakadilan dalam praktik kerjanya. Contohnya dapat kita lihat di
Surabaya, meskipun telah dikeluarkannya kebijakan moratorium oleh Gubernur
Soekarwo mengenai pembatasan praktik kerja dan pembatasan berdirinya PPJP
baru, namun masih banyak ditemukan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap
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buruh outsourcing. Dari data temuan FSPMI Jawa Timur pasca moratorium tahun
2012 sedikitnya terdapat sekitar 15 vendor/agen outsourcing baru yang merekrut
ribuan buruh untuk dipekerjakan menjadi tenaga outsourcing baru di sejumlah
daerah industri utara Jawa Timur. Data Apindo Jawa Timur menyebutkan dari 150
perusahaan di Jawa Timur, perusahaan yang menggunakan tenaga kerja
outsourcing sebanyak 73%, sisanya sebanyak 27% tidak menggunakan tenaga
outsourcing. Berdasarkan laporan LBH Surabaya tahun 2012, terdapat sebanyak
31 kasus pelanggaran terkait sistem outsourcing, Tahun 2013 sebanyak 40 kasus,
dan pada tahun 2014 terdapat 9 kasus PHK massal yang terjadi di Jawa Timur
dengan jumlah korban mencapai 7.488 buruh yang bekerja di 9 perusahaan.
pelanggaran terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada buruh
outsourcing masih tinggi, dimana sebanyak 22.150 buruh outsourcing dilaporkan
tidak mendapatkan THR.28
Secara umum, berbagai macam ketidakadilan juga dialami oleh buruh
outsourcing di Surabaya yang saat ini banyak menempati sektor produksi dalam
suatu perusahaan. Adanya sistem outsourcing ini membuka kesempatan lahan
baru bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah yang cukup
besar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan buruh
dengan sistem outsourcing dengan alasan untuk efisiensi kerja. Sehingga
perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar dan tidak perlu
mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar pekerjanya. Hal ini nyatanya
juga menimbulkan berbagai macam ketidakadilan terhadap buruh outsourcing

28

Data Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya Tahun 2012
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yang ada di Surabaya. Menurut beberapa narasumber yang merupakan anggota
FSPMI serta buruh outsourcing di Surabaya, ketidakadilan yang dialami oleh
buruh outsourcing tersebut meliputi beberapa hal dan dapat diklasifikasikan
melalui tabel berikut:
Tabel III.1
Klasifikasi Pelanggaran yang Diterima Buruh Outsourcing Berdasarkan
Undang-Undang dan Permenaker
NO.

Bentuk Pelanggaran

Jenis Pelanggaran
Berdasarkan
Ketentuan Undang –
Undang
Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan

1.

Pekerjaan Berada di
Luar 5 Jenis Pekerjaan
yang Telah Ditentukan

Pasal 66 mengenai
Hubungan Kerja

2.

Upah Di bawah UMK

3.

Tidak Adanya Jaminan
Kesehatan

Pasal 86 mengenai
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

4.

Pembedaan Pemberian
Fasilitas
dengan
Karyawan Tetap
-Tidak adanya hak cuti
-Tidak diberikan THR
Tidak
Adanya
Kepastian Kerja (PHK
sewaktu-waktu)
Pembatasan
Hak
Berorganisasi (Union
Busting)

-Pasal 6 mengenai
Kesempatan dan
Perlakuan yang Sama

5.
6.

Pasal 89, 90, 91,92
mengenai Pengupahan

- Pasal 79 mengenai
Waktu Kerja

Pasal 150-172
mengenai Pemutusan
Hubungan Kerja
Pasal 104 ayat 1
mengenai Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
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Jenis Pelanggaran
Berdasarkan
Ketentuan
Permenaker Nomor
19 Tahun 2012
tentang Syarat-Syarat
Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain
Pasal 17 ayat 2, Pasal
17 ayat 3 mengenai
Persyaratan Penyediaan
Jasa Pekerja/Buruh
Pasal 29 ayat 3
mengenai Perjanjian
Kerja Penyediaan Jasa
Pekerja/Buruh
Pasal 29 ayat 3
mengenai Perjanjian
Kerja Penyediaan Jasa
Pekerja/Buruh
Pasal 29 ayat 3
mengenai Perjanjian
Kerja Penyediaan Jasa
Pekerja/Buruh
Pasal 19 mengenai
Perjanjian Penyediaan
Jasa Pekerja/Buruh
Pasal 29 ayat 3
mengenai Perjanjian
Kerja Penyediaan Jasa
Pekerja/Buruh

Dari data yang telah diklasifikasikan ke dalam tabel di atas menunjukkan
bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya terkait dengan
praktik sistem kerja pada outsourcing itu sendiri, namun pelanggaran juga
dilakukan pada pemberian hak-hak normatif buruh outsourcing. Hal ini jelas telah
melanggar

aturan

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang
menjadikan tonggak perjuangan serta menjadi faktor penyebab terjadinya gerakan
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam penolakan sistem
outsourcing sejak tahun 2012 hingga saat ini. Berbagai ketidakadilan yang
dilakukan tersebut akan menimbulkan kekecewaan yang besar dan muncul rasa
frustasi pada kaum buruh, sehingga secara tidak langsung pula akan menimbulkan
aksi berupa demo buruh berskala besar sebagai respon dari masyarakat atas
kekecewaan yang mereka rasakan. Secara lebih jelas maka akan akan di jabarkan
melalui penjelasan berikut ini.
III.1.1. Kekecewaan Akibat Ketidakadilan Terhadap Praktik Sistem Kerja
Outsourcing
III.1.1.1. Pekerjaan Berada di Luar 5 Jenis Pekerjaan yang Telah
Ditentukan
Pada

dasarnya,

Undang-Undang

No

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan yang di dalamnya juga mengatur mengenai sistem outsourcing
terutama pada pasal 66 menjelaskan bahwa pekerjaan outsourcing hanya
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diperbolehkan pada kegiatan penunjang produksi yang hanya mencakup 5 jenis
pekerjaan, seperti untuk pelayanan kebersihan atau cleaning service, usaha
penyedia makanan atau catering, usaha pengamanan atau security, jasa penunjang
pertambangan, serta supir atau driver. Namun dalam perjalanannya, UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, penjabaran
mengenai aturan pekerjaan yang diperbolehkan dalam sistem outsourcing dirasa
masih terlalu luas dan cenderung bias tafsir. Sebab dalam pasal 66 terdapat katakata ―
antara lain‖ sehingga perusahaan mensiasati bahwa diantara lain dari lima
jenis pekerjaan tersebut boleh dipekerjakan juga. 29 Oleh karena itu, dalam
praktiknya, di Surabaya masih banyak perusahaan yang mempekerjakan
pekerja/buruh outsourcing di luar ketentuan tersebut dan menempati sektor
produksi langsung. Hal ini jelas telah menyalahi aturan Undang-Undang pasal 66
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan adanya berbagai macam eksploitasi buruh yang saat ini dilakukan
melalui sistem outsourcing, pekerja/buruh outsourcing saat ini banyak yang
ditempatkan pada pekerjaan inti dalam suatu perusahaan, melakukan pekerjaan
yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan tetap.
Kemudian apabila kita lihat, pekerjaan yang bersifat inti dalam kegiatan produksi
tidak memiliki batas waktu yang ditentukan, tetapi akan bersifat continue dan
akan terus-menerus dikerjakan selama perusahaan tersebut masih berjalan.
Sedangkan dalam Undang-Undang dan Permenaker telah diatur bahwa pekerjaan

29

Wawancara dengan Agus Suprianto Koordinator FSPMI Sidoarjo pada 26 September 2014
pukul 18.00 di Kantor Sekretariat FSPMI Cabang Sidoarjo.
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yang bersifat terus-menerus maka perusahaan wajib untuk mengangkat buruh
outsourcing menjadi pegawai tetap. Seperti yang diungkapkan oleh Anggoro:
―
Inti. Harusnya kan nggak boleh di outsourcing. Kalau misalkan kita
produksi kalau usahanya mereka bikin roti, harusnya kan nggak boleh di
outsourcing karena pekerjaan bikin roti kan terus. Walaupun tahun depan
pun dia akan bikin roti terus, tapi mereka di outsourcing.‖
Hal ini terjadi hampir di seluruh perusahaan di Surabaya yang
mempekerjakan buruh dengan status outsourcing. Salah satunya dapat kita lihat
pada buruh outsourcing yang terdapat pada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa (DCP)
dan Maspion 4 Surabaya. Data yang diperoleh dari narasumber adalah bahwa di
PT. Duta Cipta Pakar Perkasa, buruh dengan status outsourcing atau di sebut
dengan tenaga harian lepas bekerja pada bagian welder (bagian mengelas dan
membersihkan sisa las pada besi saat finishing), feater (sebagai tukang) dan flow
(bagian mengatur alur-alur produksi) dimana semua bidang tersebut adalah
termasuk sebagai pekerjaan pokok dan inti. Sedangkan di PT. Maspion 4, buruh
outsourcing bekerja dalam sektor gudang yang juga merupakan pekerjaan inti. Hal
ini lah yang menyalahi aturan undang-undang ketenagakerjaan bahwa pekerjaan
buruh outsourcing hanyalah diperbolehkan pada pekerjaan yang bersifat
penunjang di luar pekerjaan inti.
Sejalan dengan itu, pekerja/buruh outsourcing yang dipekerjakan pada
sektor pekerjaan inti seringkali berstatus sebagai buruh kontrak pula. Hal tersebut
tidak sesuai dengan aturan yang tercantum pada Permenaker No. 19 Tahun 2012
bahwa

Perusahaan

Penyedia

Jasa

Pekerja

(PPJP)

tidak

diperbolehkan

mempekerjakan pekerja/buruh outsourcing dengan sistem kerja kontrak. Oleh
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sebab itu, apabila pekerja/buruh outsourcing dipekerjakan pada sektor pekerjaan
inti, maka sudah seharusnya pekerja/buruh outsourcing tersebut diangkat menjadi
karyawan tetap dalam suatu perusahaan.
Namun, dari aturan yang telah dijelaskan pada pasal 66 Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan hanya boleh mempekerjakan 5 jenis
pekerjaan dalam sistem outsourcing, nyatanya hal tersebut juga dirasa kurang
benar. Sebab pekerjaan yang telah disebutkan seperti cleaning service, catering,
security, jasa penunjang pertambangan, serta supir atau driver juga tidak
mempunyai batas waktu dan akan dilakukan terus-menerus dalam waktu jangka
panjang. Sehingga mereka juga harus diangkat menjadi karyawan tetap dalam
suatu perusahaan. Sedangkan yang ada pada saat ini, pekerja/buruh outsourcing
yang menempati 5 jenis pekerjaan tersebut masih saja berstatus outsourcing dan
kontrak. Apabila masa kontraknya telah habis, maka akan terus menerus
diperpanjang oleh perusahaan. Terlebih pekerja/buruh outsourcing seringkali
dibedakan hak-hak normatifnya dengan para pekerja/karyawan tetap.
III.1.1.2.

Tidak Adanya Kepastian Kerja

Seperti yang kita ketahui, pada umumnya banyaknya permasalahan pada
sistem outsourcing terjadi karena perusahaan berusaha untuk mempertahankan
status buruh outsourcing yang berstatus kontrak tersebut dengan memanfaatkan
kelemahan undang-undang, sementara pekerja/buruh berusaha untuk menjadi
buruh tetap pada perusahaan tersebut. Upaya tersebut terus dilakukan oleh
perusahaan dengan pandangan bahwa apabila perusahaan merasa sudah tidak
memerlukan jasa dari mereka atau tidak lagi menyukai kinerja dari buruh tersebut,
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maka perusahaan dapat lebih mudah menghentikan pekerjanya. Terlebih
perusahaan tidak perlu memberikan biaya pesangon ketika menghentikan
pekerja/buruh outsourcing, sehingga perusahaan dapat lebih efisien untuk
mengelola karyawannya karena tidak perlu memikirkan biaya pesangon dan
berbagai tunjangan karyawan seperti tunjangan THR, kesehatan, dan lain
sebagainya. Hal serupa juga diutarakan oleh Nurudin:
Dia sudah di outsourcing yang pertama di Pabrik A, hubungan
kerjanya sama pabrik B itu kontrak. Dua kali, dua kali apa ya namanya,
dua kali pendzoliman. apabila si outsourcing ini di PHK dari pabrik tidak
dapat pesangon karena memang hubungan kerjanya nggak sama pabrik A
tetapi dengan pabrik B, atau nanti si outsourcing di PHK oleh pabrik B
juga tidak dapat pesangon. Karena hubungannya kontrak, seperti itu.‖

―
Iya.

Masih banyak buruh outsourcing yang tidak juga segera diangkat menjadi
karyawan tetap oleh perusahaan walaupun mereka telah bekerja selama bertahuntahun bahkan ada juga yang sampai puluhan tahun. Selama itu status mereka
masih tetaplah sebagai buruh outsourcing. Padahal dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat (2) menjelaskan bahwa ―
Perjanjian Kerja Untuk
Waktu Tertentu tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap‖,
namun dalam realitasnya, masih banyak buruh outsourcing yang pekerjaannya
berada pada sektor produksi dimana merupakan pekerjaan tetap. Selain itu pada
Ayat (3) yang menyatakan bahwa ―
Perjanjian kerja waktu tertentu yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun.‖ Namun tetap saja banyak perusahaan yang melanggar aturan
tersebut. hal serupa terjadi pula pada buruh outsourcing di PT. Maspion 4
Surabaya seperti yang dijelaskan oleh A:
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―
Sampean bayangno ae, karyawan nang kono sing wes kerjone limolas
tahunan, rong puluh tahunan nang kono kerjo e, iku nggak ada sing
diangkat dadi karyawan tetap. Paling banter mek checker. Sedangkan
arek wes pokok e de’e iku motone sipit, putih, turunane cino, wes ngono
iku lah mlebu, masio lulusane SMA langsung dadi pengawas. Lha iki
yoopo nyambut gawe ngalor ngidul, kene sing wes paham koyok ngene
tetetetet, kono sek ngalor ngidul tewah-teweh. Iku gak lucu ta koyok
ngono.‖
Sehingga dapat kita lihat masih adanya diskriminasi yang berbau SARA
terhadap buruh outsourcing di PT. Maspion 4 Surabaya. Dimana pegawai/buruh
yang memiliki latar belakang keturunan Cina dapat langsung diangkat menjadi
karyawan tetap dan pengawas dalam perusahaan, mengingat pemilik perusahaan
berasal dari Ras yang sama. Sedangkan bagi buruh outsourcing yang tidak
memiliki keturunan Cina, sampai bertahun-tahun masih berstatus sebagai buruh
outsourcing dan tidak diangkat menjadi pegawai tetap. Hal serupa juga dialami
buruh outsourcing di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa, buruh outsourcing yang telah
bekerja selama 5 tahun bahkan 7 tahun masih belum di angkat menjadi pegawai
tetap.
Dengan adanya sistem kerja kontrak dalam outsourcing yang merupakan
pekerjaan sementara sehingga pekerja/buruh hanya dipekerjakan dalam waktu
tertentu, maka menimbulkan adanya ketidakpastian kerja bagi para pekerja/buruh.
Sebab perusahaan dapat sewaktu-waktu menghentikan pekerja/buruh atau sering
dikenal dengan PHK apabila tidak sesuai lagi dengan kepentingan perusahaan dan
mereka harus kembali mencari pekerjaan baru. Sedangkan untuk mencari
lapangan pekerjaan yang baru sendiri semakin sulit, diiringi dengan semakin
banyaknya fresh graduate atau lulusan mahasiswa baru yang semakin tahun
semakin bertambah besar jumlahnya serta usia yang semakin kurang kompetitif
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sehingga menimbulkan daya saing yang ketat dalam proses rekruitmen
ketenagakerjaan. Tidak seperti sistem kontrak yang mempunyai masa kontrak
tertentu dengan perusahaan, sehingga untuk memberhentikan atau melakukan
PHK kepada pekerja/buruh mau tidak mau perusahaan harus menunggu masa
kontrak tersebut berakhir. Seperti penjelasan Nurudin kembali:
―
…Beda, kalau kontrak ada masa waktunya, berarti mau ngga mau, suka
ngga suka perusahaan ya harus selese dulu masa kontraknya. Tapi kalo di
outsourcing engga, perusahaan ngga suka pingin di buang, di buang selesai.
Karena hubungannya pemberi kerja itu sama pihak ketiga, bukan sama si
pekerja langsung, seperti itu.‖
Pengaturan mengenai PHK diatur di dalam ketentuan Undang– Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 150 sampai
dengan pasal 172. Di dalam aturan tersebut, PHK sebisa mungkin harus dihindari
oleh pengusaha kecuali pekerja/buruh melakukan kesalahan berat. Namun pada
realitasnya, PHK yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku. Berbagai macam alasan diberikan oleh
pihak perusahaan agar mereka tidak memberikan uang Pesangon, uang
penghargaan Masa Kerja, dan uang Penggantian Hak.
Untuk buruh yang berstatus outsourcing dengan tidak adanya kepastian
kerja ini sangatlah susah dalam menggunakan perlindungan hukum yang ada. Hal
ini dikarenakan perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan dan tidak ada
keterangan lamanya hubungan kerja yang dimilikinya. Pengusaha sering kali
memberikan keterangan bahwa hubungan kerja sudah selesai berdasarkan
perjanjian kerja. Ketidakjelasan ini sering kali menyusahkan para pekerja/buruh
untuk mengetahui hak mereka. Disinilah perlindungan terhadap pekerja/buruh
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sangatlah minim. Hanya dengan klaim dari pengusaha, buruh/pekerja bisa di
berhentikan dengan status tidak jelas.
Tidak jarang buruh outsourcing di Surabaya yang mengalami PHK
sepihak oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan. Hal ini berdampak pada
munculnya kekecewaan pada buruh terhadap perusahaan. Dengan dimutasi secara
mendadak, buruh outsourcing tidak ada kesiapan untuk menghadapi situasi
tersebut, sehingga dengan kekecewaan akan di PHK serta ditambah kekecewaan
terhadap pelanggaran-pelanggaran hak lain yang dilakukan oleh perusahaan, maka
kekecewaan tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan pemberontakan dengan
melakukan berbagai macam aksi protes seperti unjuk rasa.
III.1.2. Kekecewaan Akibat Ketidakadilan Terhadap Hak-Hak Normatif
Buruh Outsourcing
III.1.2.1. Upah Di bawah Ketetapan Upah Minimum Kota (UMK)
Selain itu, pelanggaran yang dilakukan kepada pekerja/buruh outsourcing
adalah upah pekerja/buruh outsourcing di bawah ketetapan Upah Minimum Kota
(UMK) Surabaya dan di bawah para pekerja tetap. Pada dasarnya, Upah Minimum
Kota (UMK) merupakan batas akhir dari besaran upah yang didapatkan para
pekerja/buruh berdasarkan perhitungan KHL (Komponen Hidup Layak) yang
telah ditetapkan oleh pemerintah atau Gubernur setempat. Apabila berbicara
mengenai UMK, maka secara langsung akan menyangkut pada kesetaraan hidup
masyarakat. Sebab, hidup para pekerja/buruh berpatokan pada penghasilan yang
mereka dapatkan untuk dapat membiayai kehidupan sehari-hari mereka. Semakin
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rendah upah yang mereka dapatkan, maka semakin jauh pula dari kesetaraan dan
hidup layak pada umumnya.
Aturan Upah Minimum Kota sebenanya telah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 90 ayat 1 yang
menyatakan bahwa ―
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89‖. Selain itu pengaturan
pemberian upah juga diatur dalam Permenaker No 19 Tahun 2012 mengenai skala
upah. Pemberian upah sebesar UMK tersebut dapat diberikan kepada
pekerja/buruh pada masa kerja nol sampai satu tahun dan masih berstatus lajang.
Di atas satu tahun, besaran UMK yang didapatkan harus lebih besar dari UMK
yang telah ditetapkan, terlebih apabila pekerja/buruh tersebut telah berkeluarga.
Namun, pada praktiknya tidak seperti itu. Banyak pekerja/buruh outsourcing yang
telah berkeluarga dan bekerja selama puluhan tahun masih saja mendapatkan upah
sebesar UMK, bahkan di bawahnya. Dalam pengaturan tersebut hanya sebatas
menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja sudah melebihi setahun berhak
mendapatkan upah, tetapi tidak ada pengaturan secara jelas berapa besaran
nominal yang seharusnya didapatkan. Sehingga tidak jarang pula beberapa
perusahaan memberikan upah di atas besaran UMK namun hanya selisih beberapa
ribu saja. Seperti yang dijelaskan oleh Nuruddin:
―
Banyak yang sudah berkeluarga, masih dapet UMK, banyak yang sudah
berpuluh-puluh tahun masih aja ada UMK. Selisih mungkin. Kan ada di
Kepmen kalo kasus di Permen itu ada namanya skala upah. Ya Cuma itu
yang di atur secara jelas. Cuma disitu menyebutkan pekerja yang bekerja
sudah melebihi setahun berhak mendapatkan upah. Cuma nominalnya
berapa tidak diatur. Jadi sah-sah saja bila perusahaan ngasih Cuma selisih
seribu rupiah dari UMK, gitu.‖
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Berdasarkan besaran kenaikan UMK Kota Surabaya sejak Tahun 2012
hingga 2015, dapat kita lihat pada tabel berikut:
Tabel III.2
Besaran UMK Kota Surabaya Tahun 2012-2015
Tahun

Jumlah UMK

Tanggal
Diberlakukan

2012
2013
2014
2015

Rp 1.257.000,Rp 1.740.000,Rp 2.200.000,Rp 2.710.000,-

1 Januari 2012
1 Januari 2013
1 Januari 2014
1 Januari 2015

Kenaikan
dalam
Prosentase
11,2%
38,4%
26,4%
23,1%

Jumlah
Kenaikan
Rp 142.000,Rp 483.000,Rp 460.000,Rp 510.000,-

Dari data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa di Surabaya terdapat kenaikan
besaran UMK pada setiap tahunnya sebesar 10-30 persen. Adanya kenaikan ini
juga merupakan salah satu upaya FSPMI dalam memperjuangkan agar pemerintah
menaikkan UMK sesuai dengan perhitungan survey KHL di lapangan. Upaya ini
dilakukan FSPMI dengan berbagai macam cara seperti unjuk rasa besar-besaran
dengan mengusung ribuan buruh, sweeping ke pabrik-pabrik dan mogok kerja.
Namun kenaikan ini tidak jarang juga masih dilanggar oleh perusahaan dengan
membayarkan gaji buruh outsourcing di bawah ketetapan UMK.
Seperti yang terjadi di PT. Maspion 4 Surabaya, pada putusan Gubernur
tahun 2014 tentang kenaikan gaji buruh Surabaya yang mulai diberlakukan pada 1
Januari 2015 adalah sebesar Rp 2.710.000,- Namun hal ini tidak dialami oleh
buruh di PT. Maspion 4 Surabaya. Dimana sampai saat ini besaran upah yang
mereka dapat adalah sebesar Rp 2.550.000,- selisih Rp 160.000,- dari ketetapan
Upah Minimum Kota Surabaya. Alasan yang diungkapkan oleh perusahaan adalah
upah tersebut melebihi Ibukota Jakarta sehingga perusahaan tidak dapat
memberikan sebesar ketentuan UMK. Pimpinan perusahaan mengajukan
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penangguhan UMK dengan melakukan banding hingga berjalan selama 3 bulan.
Mereka berjanji apabila keputusan sidang menetapkan adanya kenaikan upah di
PT. Maspion 4 sebesar UMK, maka pada tanggal 1 Juli 2015 akan dilakukan
RAPELA dengan mengembalikan sisa kekurangan gaji para buruh tersebut dari
bulan Januari sampai Juni.
Sedangkan yang terjadi di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa adalah memang
pada setiap tahunnya mengalami kenaikan gaji. Namun sebelum tahun 2015,
perusahaan seringkali memberikan gaji di bawah tetapan UMK. Contohnya pada
tahun 2013 dimana besaran UMK Surabaya adalah Rp 1.740.000,- tetapi yang di
terima oleh buruh outsourcing hanyalah sebesar Rp 1.600.000,-. Begitu pula
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari buruh
outsourcing, sehingga mereka melakukan upaya bipartrit maupun tripartit untuk
menyelesaikan permasalah tersebut. Dengan upaya yang terus-menerus dilakukan,
akhirnya pihak perusahaan berjanji akan memberikan kekurangan gaji selama 2
tahun terakhir kepada buruh-buruh outsourcing di perusahaan tersebut. Namun
sampai saat ini pun, kekurangan tersebut belum diberikan sepenuhnya. Hanya
sekitar Rp 1.000.000,- yang sudah di berikan kepada para buruh.30
Kemudian apabila kita lihat saat ini dengan upah minimum kota Surabaya
yang telah ditentukan oleh pemerintah pada tahun 2015 sebesar Rp 2.710.000
dimana terdapat kenaikan sebesar 23% dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp
2.200.000, dirasa masih tergolong rendah dengan tingkat jual beli warga Surabaya
mengingat harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya.

30

Penjelasan Darmawan Bunga pada 21 Mei 2015 pukul 17.15
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Dari besaran UMK tersebut, masih banyak kebutuhan pokok yang di rasa para
buruh outsourcing belum dimasukkan dan diperhitungkan oleh pemerintah yaitu
Dewan Pengupahan dan pihak Apindo sehingga perhitungan tersebut tidak sesuai
dengan kebutuhan sehari-hari para pekerja/buruh. Sesuai dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 menetapkan standart KHL terdiri dari
beberapa komponen yaitu31 :


Makanan & Minuman (11 items)



Sandang (13 items)



Perumahan (26 items)



Pendidikan (2 item)



Kesehatan (5 items)



Transportasi (1 item)



Rekreasi dan Tabungan (2 item)

Sehingga total keseluruhan sebanyak 60 item KHL. Dengan kenaikan
tersebut juga terdapat perubahan perhitungan dalam komponen KHL. Salah
satunya item tempat tinggal dari yang sebelumnya merupakan kos-kosan menjadi
rumah kontrakan. Namun meskipun pemerintah telah menaikkan besaran UMK
tersebut, ternyata masih saja dirasa belum mencukupi kebutuhan oleh para
pekerja/buruh. Sebab jumlah tersebut masih belum termasuk kenaikan harga BBM
yang terus naik dan turun. Sehingga dengan naiknya harga BBM ini nantinya
secara langsung juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya
dimana juga akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari para
31

http://m.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/komponen-khl Diakses pada 17 Desember 2014
pukul 15.38
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pekerja/buruh yang semakin membengkak. Hal tersebut juga diungkapkan oleh
Anggoro:
―
Hmm dari upah minimum kota, jelas masih begitu rendah dengan tingkat
jual beli kita. Misalkan kebutuhan pokok, contohnya daging. Kita beli
daging aja kalau upah sekarang minimal satu bulan sekali. Nah padahal
kebutuhan protein kita kan harusnya tinggi, jadi itu juga menjadi salah satu
pertimbangan kita. Kemudian perkembangan ini misalkan kayak pulsa, itu
kan sudah menjadi kebutuhan primer, bukan sekunder lagi, tapi sudah
primer yang harus memang tercover di 60 item tadi, tapi nyatanya kan
enggak. Nyatanya sangat rendah terutama masalah tempat tinggal, ini yang
penting karena dalam peraturan itu hanya kos-kosan, yang dihitung hanya
kos-kosan yang 3x4. Padahal kalau sudah berkeluarga, ini kan harus lebih
harus mengontrak rumah.‖
Perhitungan terkait Upah Minimum Kota (UMK) yang diatur dalam
Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur KHL dalam menentukan
besaran UMK juga masih didasarkan pada pekerja/buruh yang belum berkeluarga
atau berstatus lajang. Sehingga upah yang diterima pekerja/buruh yang telah
berkeluarga tidak cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari mereka.
Seperti yang diungkapkan ―
A‖ sebagai buruh outsourcing yang masih
lajang di PT. Maspion 4 Surabaya, dengan gaji yang di peroleh per bulan sebesar
Rp 2.550.000,- dirasa tidak sesuai dengan pengorbanan setiap harinya untuk
bekerja dan memberikan loyalitas penuh kepada perusahaan. Dengan gaji yang
masih di bawah tetapan UMK tersebut masih dipotong oleh perusahaan penyedia
jasa pekerjaan (PPJP) sebesar 8% sehingga gaji yang diterima adalah Rp
2.346.000,-. Kemudian sebagian besar buruh outsourcing yang bekerja di
perusahaan tersebut adalah perantauan. Maka untuk membayar kos setiap
bulannya di daerah sekitar perusahaan adalah sekitar Rp 300.000,-, untuk biaya
makan nasi per bungkus adalah Rp 10.000,- di kali 3, sehingga dalam sebulan
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adalah Rp 900.000,-. Sedangkan untuk transportasi yang juga merupakan
kebutuhan pokok, untuk membayar cicilan sepeda motor, per bulan adalah sebesar
Rp 500.000,-, ditambah biaya bensin Rp 20.000,- per 3 hari. Sehingga sisa gaji
yang ada hanyalah sekitar Rp 446.000,-. Dengan sisa tersebut, masih belum
digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain. Seperti membeli pulsa, dimana
pulsa saat ini juga dapat di golongkan sebagai kebutuhan pokok, membeli
perlengkapan mandi, membeli pakaian, untuk rekreasi dan lain sebagainya.
Bahkan untuk menabung pun mereka tidak mampu. Bagaimana dengan buruh
outsourcing yang sudah berkeluarga, mempunyai istri dan anak, gaji yang di
terima jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membayar
sekolah anak, membeli susu dan kebutuhan lainnya.
Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan layak di
Ibukota besar seperti Surabaya, mereka harus mempunyai pekerjaan sampingan.
Sedangkan waktu yang mereka miliki dalam sehari tidak cukup untuk bekerja di
luar pekerjaan pokok. Dalam satu hari, buruh outsourcing di PT. Maspion 4
Surabaya bekerja selama 12 jam, dimulai pukul 7 pagi sampai 7 malam, dimana
seharusnya secara normatif hanya sampai pukul 4 sore. Namun mereka di
wajibkan untuk mengambil lembur. Jangankan untuk bekerja sampingan, untuk
bersenang-senang dan istirahat saja waktu yang mereka miliki sangat terbatas.
Hal serupa juga dialami oleh buruh outsourcing di PT. Duta Cipta Pakar
Perkasa. Menurut penjelasan yang diungkapkan oleh Darmawan Bunga sebagai
buruh yang telah berkeluarga, dengan gaji yang di peroleh setiap bulan sebesar
UMK masih dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada
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perbedaan kategori dalam pemberian upah antara buruh yang lajang dengan buruh
yang telah berkeluarga dan mempunyai anak. Untuk membeli susu anak dengan
hitungan per kaleng/dus sebesar Rp 120.000,- hanya dapat bertahan kurang dari
satu minggu, sehingga dalam satu bulan ia dapat menghabiskan sekitar Rp
600.000,- sampai Rp 1.000.000,- hanya untuk membeli susu. Ditambah lagi untuk
membeli beras, dalam satu bulan kurang lebih membutuhkan 15 kg sampai 20 kg
beras, dimana dalam tetapan komponen hidup layak (KHL) hanya di tetapkan
sebanyak 10 kg beras dalam satu bulan. Kemudian untuk transportasi seperti
bensin sebesar Rp 20.000,- per dua hari sehingga dalam satu bulan membutuhkan
dana sebesar Rp 300.000,-, untuk membayar listrik, membayar air, membeli
pampers anak, untuk kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya. Sehingga
dengan upah sebesar Rp 2.710.000,- masih jauh dari cukup. Menurutnya, untuk
dapat memenuhi kebutuhan hidup layak seorang buruh, terutama buruh yang telah
berkeluarga, perhitungan komponen dalam KHL harus ditambahkan menjadi 84
item. Sehingga apabila di hitung setara dengan Rp. 5.000.000,Selain di bawah Upah Minimun Kota, upah yang di dapatkan oleh buruh
outsourcing yang bekerja melalui pihak ketiga atau Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja (PPJP) masih di potong lagi oleh perusahaan tersebut. Jadi, upah yang
akan diterima oleh pekerja/buruh outsourcing sebelumnya akan dipotong oleh
perusahaan penyalur jasa pekerja atau perusahaan Penyedia jasa outsourcing
sebagai biaya operasional.
Seperti yang terjadi pada PT. Maspion 4 Surabaya, gaji yang di bayarkan
tidak sesuai dengan tetapan UMK tadi masih dipotong oleh Perusahaan Penyedia
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Jasa Pekerja (PPJP) lagi sebesar 8%. Sehingga upah yang diterima buruh akan
jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Dimana seharusnya 8% gaji yang
akan dibayarkan kepada PPJP diberikan langsung oleh perusahaan tempat mereka
bekerja dan di luar gaji pokok yang di berikan kepada buruh. Seperti penuturan
―
A‖ selaku buruh outsourcing dari perusahaan Maspion 4 Surabaya:
―
…sistem e outsourcing sing tak jalani biyen ambek saiki iku bedo banget.
Nek sistem e de’e iku borongan, setiap arek iki masuk iku tetep dibayar
sebesar UMK, terus PT ne dewe iku PT Outsourcing e iku oleh 10% teko
gajine arek-arek, dadi guduk duwik e pabrik tapi duwik e arek-arek. Nah
misale aku kerjo 22 hari normatif e bulet kan iso lembur, misale aku
dibayar UMK Rp 2.200.000 itu dapet 10%, Rp220.000 per anak tapi karo
pabrik gak dipotong bayaranku. Tapi ndek kene gak, outsourcing langsung
dipotong 8% dari gajiku. Dan itu memberatkan. Dan itu 8% iku mereka
nggawe koyok opo yo, koyok spekulasi dadi di spekulasikno koyok ngene
mbak, eee cuti dibayar dimuka, cuti hamil iki sing gak masuk akal dibayar
dimuka. Padahal kita kan cowok gak mungkin cuti hamil. Iku lho sing gak
masuk akal e tekan kono. Jadi nek digabung kabeh total gak seimbang.
Soale kan kerjane awak dewe normatif, kita dituntut kerja lembur wajib
mulai jam 7 sampai jam 7, sabtu dituntut lembur pisan.‖
Slip gaji yang di berikan oleh perusahaan pun dirasa tidak transparan.
Dimana dalam slip gaji tersebut tidak terdapat rincian secara detail mengenai
berapa jumlah jam kerja dari tanggal 1 sampai 30, sehingga perusahaan dapat
membayarkan sesuai jamnya, kemudian juga tidak ada perhitungan lembur, dan
perhitungan tunjangan dan cuti pun di bayar di muka. Seperti yang dialami oleh
buruh outsourcing pada PT. Maspion 4 Surabaya.
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Gambar III.1. Slip Gaji Buruh Outsourcing di PT. Maspion 4 Surabaya. Sumber:
Slip gaji milik narasumber E
Dengan

adanya

pelanggaran

terkait

upah

yang

diperoleh

oleh

pekerja/buruh terutama buruh outsourcing serta diimbangi dengan terus
meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari yang akan terus meningkat setiap
tahunnya, menyebabkan kekecewaan bagi buruh outsourcing karena jumlah
penghasilan yang didapatkan tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran mereka
selama satu bulan. Dari rasa kecewa inilah menyebabkan munculnya tuntutan
yang dilakukan oleh pekerja/buruh kepada perusahaan maupun pemerintah agar
mereka dapat memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak.
III.1.2.2. Tidak Adanya Jaminan Kesehatan
Selain masalah upah rendah yang dibayarkan kepada buruh outsourcing,
terdapat pula pelanggaran hak-hak dalam hal tidak adanya jaminan kesehatan
yang diberikan kepada mereka. Secara umum, pekerja/buruh outsourcing sering
kali tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan pengguna jasa tempat
mereka bekerja.
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Dengan adanya program kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah
yaitu BPJS sejak tanggal 1 Januari 2014 kemarin, nyatanya program tersebut
belum dapat diserap dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya perusahaan di Surabaya yang masih tidak memanfaatkan fasilitas
tersebut kepada para pekerja/buruhnya. Masih minimnya perusahaan yang
mengikutsertakan para pekerja/buruh terutama buruh outsourcing ke dalam
program kesehatan tersebut dinilai akibat adanya pandangan bahwa buruh
outsourcing hanyalah berstatus kontrak sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut
posisinya dari perusahaan menyebabkan perusahaan merasa tidak memiliki
kewajiban untuk memberikan fasilitas yang layak seperti jaminan kesehatan bagi
para pekerja/buruh serta keluarganya. Memang terdapat beberapa perusahaan
yang memberikan jaminan kesehatan berupa Askes kepada pekerja/buruh
terutama buruh outsourcing, namun Askes tersebut hanya dapat digunakan pada
klinik tertentu dengan perlengkapan yang kurang memadai. Seperti yang
diutarakan ―
A‖ kepada peneliti:
―
Iku askes iku cuma nang klinik, klinik e cuma nang daerah, terus kata e
bisa dirujuk ke puskesmas, tapi nyatanya dipake itu nggak bisa. Biasane
nek askes-askes kan wong-wong kan nggawe askes sing koyok to sing
paling menonjol Pusura, kan nang ndi-ndi onok iku mbak… Nang
puskesmas gaisok mbak, dadi isok e yo nang klinik cilik iku mau. Lha
klinik iku cabang e yo mboh nang ndi ae. Cuma onok ndek JL. Pahlawan
wes iku tok.‖ (―
A‖ merupakan buruh outsourcing pada perusahaan
Maspion 4 Surabaya).
Dari penjelasan narasumber di atas dapat terlihat bahwa aturan mengenai
pemberian jaminan kesehatan yang seharusnya wajib diberikan kepada para
pekerja/buruh termasuk buruh outsourcing masih banyak disiasati oleh pihak
perusahaan.
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Seperti yang di alami oleh buruh outsourcing di PT. Duta Cipta Pakar
Perkasa, selama sekitar 30 tahun, tidak ada jaminan kesehatan yang di berikan
kepada para buruh, terutama buruh outsourcing. Hasil hearing dengan DPRD
Kota Surabaya pada tanggal 12 Desember 2014, buruh yang di daftarkan BPJS
hanya sejumlah 93 dari 600 pekerja. 93 pekerja tersebut adalah pekerja yang
bekerja di atas meja dan memiliki resiko kecil terhadap kesehatan dan
keselamatan kerja, namun pekerja yang bekerja di lapangan dengan memiliki
resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, justru masih bertahap untuk di daftarkan
oleh perusahaan. Akhirnya para buruh melakukan aksi gerakan dengan
mendaftarkan secara mandiri pada BPJS yang berada di Jemursari, mereka
meminta untuk di terbitkan surat keanggotaan mereka. Sementara BPJS menolak
untuk menerbitkan surat keanggotaan, karena setelah mereka melakukan
konfirmasi kepada perusahaan, ternyata perusahaan memberikan keterangan
bahwa pekerja tersebut sudah tidak dianggap bekerja lagi di PT. Duta Cipta Pakar
Perkasa. Karena pada saat itu, para buruh tersebut sedang melakukan mogok kerja
untuk menuntut ketidakadilan yang di alami oleh perusahaan.
III.1.2.3. Pembedaan Pemberian Fasilitas dengan Karyawan Tetap
Praktik outsourcing yang ada di Surabaya ini pada realitasnya juga
menciptakan kesenjangan dimana terdapat pembedaan terkait pemberian fasilitas
kepada buruh outsourcing dengan para pekerja tetap. Buruh outsourcing seakan
diperlakukan sebagai anak tiri dengan diberikan perlakuan berbeda dengan
pegawai tetap, pembedaan pada seragam yang mereka kenakan juga dilakukan
oleh perusahaan. Seperti penuturan Nuruddin kepada peneliti:
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―
Outsourcing kan pakek perantara pihak ketiga, itu biasanya tuh yang
paling sering terjadi ya mbak, hak-haknya itu sangat beda jauh sama
pekerja yang langsung berhubungan kerja sama pemberi kerja. Mungkin
salah satu contohnya upah, biasanya buruh outsourcing itu upahnya lebih
rendah dari pekerja tetap di perusahaan itu. Tunjangan-tunjangan dan
mungkin makan pun dibedakan. Cuti tahunan ngga ada biasanya, gitu.
Seragam aja juga dibedakan.‖
Hal serupa juga dikatakan oleh ―
A‖ yang menerima perlakuan berbeda
dalam penerimaan fasilitas oleh perusahaan:
―
Nek untuk fasilitas iku mbak yo gaonok. Wes fair-fair an ae yo mbak yo
lek Maspion 4 iku perusahaane gede cuma nang kono iku akeh wong
sambatan. Sing paling ketok iku nang bagian gudang iku masalah air,
banyu wes iku tok. Tukaran masalah banyu masio jeding e akeh. Nek
fasilitas e fasilitas sing yoopo? Cuma yo sing paling ketoro masalah
kerjoan. Outsourcing dibedakno ambek pegawai tetap.‖
Pembedaan ini terlihat pada kapasitas pemberian pekerjaan yang diberikan
kepada buruh outsourcing. Dimana pekerjaan yang bersifat berat akan diberikan
kepada buruh outsourcing, sedangkan pekerjaan yang bersifat ringan diberikan
kepada pegawai tetap. Sedangkan di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa, buruh
outsourcing tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan pegawai tetap.
Pegawai tetap diberikan helm safety, sepatu safety, kacamata, masker, dan
penutup telinga, sedangkan hal tersebut tidak diberikan kepada buruh
outsourcing.32
Pembedaan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada buruh
outsourcing juga dilakukan dalam pemberian hak cuti, dimana para pekerja/buruh
outsourcing sering kali tidak diberikan hak cuti. Hal ini dialami oleh buruh
outsourcing di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa Surabaya, seperti yang diungkapkan
oleh Darmawan Bunga:
32
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―
Nggak pernah. Nggak ada pernah hak cuti, saya ya bahkan nggak pernah
di beri cuti. Yang sistem gajiannya 2 mingguan itu nggak ada cuti, yang
sistem gajiannya 1 bulan ada hak cuti, Cuma kadang-kadang di persulit ya.‖

Secara umum, aturan mengenai sistem pekerjaan yang mengatur jam kerja
karyawan/buruh telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
yang telah menetapkan waktu kerja selama 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu
untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk
5 hari kerja dalam 1 minggu. Sehingga sesuai dengan Pasal 79 dalam UndangUndang Nomor 13 bahwa pekerja/buruh berhak menerima waktu istirahat dan cuti
untuk tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Apabila melanggar
aturan dengan mempekerjakan karyawan/buruh melebihi jam tersebut maka
perusahaan akan diberikan sanksi oleh Disnaker atau pihak yang berwajib.
Selain itu pekerja/buruh outsourcing juga dibedakan dalam fasilitas
pemberian tunjangan oleh perusahaan. Seringkali pekerja/buruh tidak diberikan
tunjangan seperti tunjangan hari raya (THR), tunjangan hamil, tunjangan keluarga,
dan tunjangan lainnya. THR merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh
berdasarkan Permenaker No.PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan. Meskipun telah diatur oleh regulasi tersebut, tetapi kenyataan yang
sering kali terjadi adalah tidak dibayarnya THR oleh perusahaan. Tanggal 16 Juli
2012, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan kebijakan dengan Surat Edaran
Nomor : 560/12972/031/2012 tentang THR 2012. Surat Edaran ini ditujukan
untuk Bupati/Walikota se Jawa Timur. Substansi dari surat edaran ini bahwa
pengusaha wajib memberikan pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari 3 bulan
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tanpa membedakan status hubungan kerja dan besaran gaji serta waktu
pembayaran untuk disesuaikan dengan aturan.33
Seringkali tunjangan hari raya (THR) hanya diganti dengan bingkisan
berupa biskuit, sarung, dan sebagainya dimana hanya berupa benda, tidak berupa
uang yang normatifnya sebesar 1x gaji pekerja ditambah dengan tunjangan masa
kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Anggoro kepada peneliti:
―
Untuk selama ini dari laporan yang masuk ke kita, dari hasil laporan di
Surabaya itu 80% nggak dapet. Jadi dia nggak dapet, dia hanya biasanya
diganti kayak bingkisan biskuit, walaupun masa kerjanya 3 tahun, 2 tahun
itu hanya dikasih biskuit. Sekotak biskuit, kalaupun nggak biskuit ya
sarung ataupun hanya dikasih benda. Padahal harusnya aturan itu adalah 1
kali upah, 1 kali upah itu gaji pokok ditambah tunjangan masa kerja.‖
Ternyata hal serupa juga ditemukan pada PT. Maspion 4 Surabaya, dimana
para pekerja/buruh baru mendapatkan tunjangan hari raya sejak tahun 2012
kemarin. Pada tahun 2012 mereka memperoleh tunjangan sebesar Rp500.000,-.
Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya mereka hanya memperoleh tunjangan
hari raya berupa biskuit. Hal itu membuat pekerja/buruh outsourcing pada PT.
Maspion 4 Surabaya melakukan upaya untuk dapat memperoleh hak mereka
dalam mendapatkan tunjangan hari raya berupa 1 kali gaji sesuai dengan aturan
yang berlaku. Diungkapkan oleh ―
A‖:
―
Hmm THR iku baru berjalan tahun 2013 mbak, tahun kemarin. Eh tahun
2012 se, tahun 2011 iku durung onok. Tahun-tahun sebelum e ga onok,
sing ada iku jenenge bingkisan hari raya. Mungkin lek sampean ndelok
mungkin lucu mbak, soale opo bingkisan hari rayane iku Cuma eroh roti
duren? He‘eh roti biskuit duren sing murah, lek nang toko paling regone
limang ewu. Iku sak blek dikekno arek situk-situk. Tahun 2013 iku mbak
bingkisan hari rayane iku duwek 500.000. akhire arek-arek protes maneh
pingin arek-arek outsourcing iku disetarakan.‖

33
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Info tersebut juga didapatkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) pada saat bulan Ramadhan dimana mereka menggelar posko
THR untuk mengetahui pekerja/buruh mana saja yang tidak mendapatkan
tunjangan hari raya dari perusahaan tempat mereka bekerja. Posko layanan THR
yang digelar ini berfungsi untuk membuka layanan pengaduan bagi buruh yang
mengalami pelanggaran pembayaran THR. Dalam tahun 2012, LBH Surabaya
dengan kawan dari serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) untuk membuka layanan posko THR dan Posko Hapus Outsourcing
Tolak Upak Murah (HOSTUM). Posko ini dibuka pada hari Jum‘at, 27 Juli 2012
di Kantor LBH Surabaya yang berada di Jl. Kidal No.6,Surabaya. Posisi LBH
Surabaya adalah sebagai fasilitator FSPMI. Dalam membuka posko pengaduan
THR dan Posko Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM), ditemukan
berbagai macam pelanggaran pembayaran THR. Salah satunya adalah tidak
maunya pengusaha memberikan THR dikarenakan pekerja/buruh karena statusnya
sebagai pekerja/buruh outsourcing. Berdasarkan laporan LBH Surabaya tahun
2012, pelanggaran terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada buruh
outsourcing masih tinggi, dimana sebanyak 22.150 buruh outsourcing dilaporkan
tidak mendapatkan THR.
III.1.2.4. Pembatasan Hak Berorganisasi (Union Busting)
Dengan adanya status outsourcing dalam suatu perusahaan, hak-hak
mereka sebagai pekerja semakin diabaikan oleh perusahaan. Begitu pula dengan
hak berorganisasi setiap pekerja yang dibatasi dengan tidak memperbolehkan
pekerja/buruh terutama buruh outsourcing untuk mengaktualisasikan dirinya
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dengan bergabung dengan serikat buruh selain yang ditentukan oleh perusahaan.
Dimana hanya boleh ada satu atau dua serikat buruh yang diakui dan
diperbolehkan berdiri pada perusahaan tersebut. Sedangkan pada realitasnya,
serikat buruh tersebut seringkali tidak membela hak-hak pekerja/buruh dan tidak
memperjuangkan aspirasi mereka. Serikat buruh yang ada cenderung membela
dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Pemberangusan serikat buruh juga dialami oleh buruh outsourcing yang
berada pada PT. Maspion 4 Surabaya, dimana para buruh ditekan dan hanya
memperbolehkan satu serikat buruh saja yang berdiri pada perusahaan tersebut.
Pada mulanya di perusahaan Maspion terdapat dua serikat buruh yaitu FSPMI dan
SPSI. Namun karena FSPMI pada saat itu sering melakukan pemberontakan
kepada perusahaan untuk membela hak-hak buruh outsourcing, perusahaan
mengeluarkan kebijakan bahwa apabila diketahui terdapat buruh yang tergabung
dalam FSPMI, maka secara otomatis buruh tersebut akan dimutasi bahkan di PHK.
Seperti yang dinyatakan ―
A‖ selaku buruh outsourcing di PT. Maspion 4
Surabaya:
‖Dadi nek misale aku melu FSPMI, iku mene langsung di get out aku. Wes
langsung good bye. Soale wingi sempat kejadian pas SPMI pertama mulai
mau ngibarno bendero nang kono, iku seng kecantol arek 3. Soale arekarek nggawe usulan. Arek-arek sering kumpul, dikiro arek-arek iki dicuci
otak. Sing kecantol arek 3, iku langsung di DO karo Kabag tanpa
sepengetahuan.‖
Terdapat 12 pekerja yang di mutasi Oleh PT. Maspion 4 setelah
mengetahui bahwa mereka adalah pengurus FSPMI. 12 pengurus tersebut di
mutasi ke PT. Maspion 1 sebanyak 6 pekerja, dan 6 pekerja lainnya di mutasi ke
PT. Maspion Pecindilan. Sehingga sampai saat ini hanya tersisa 1 pengurus
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FSPMI yang berada di PT. Maspion 4 Surabaya. Hal itu dilakukan oleh
perusahaan karena menganggap perlawanan dan penuntutan yang dilakukan oleh
FSPMI terlalu mensejahterakan buruh outsourcing. Sedangkan serikat buruh SPSI
yang terdapat di perusahaan tersebut cenderung mendukung kebijakan yang
dikeluarkan oleh perusahaan. Lebih parahnya, kebijakan yang mensejahterakan
karyawan secara perlahan dicabut satu persatu oleh perusahaan.
Tidak jarang pula dalam suatu perusahaan terdapat beberapa perusahaan
outsourcing di dalamnya. Begitu pula di PT. Maspion 4 Surabaya, Alim Markus
selaku pemilik PT. Maspion ditenggarai merupakan pemilik perusahaan penyedia
jasa outsourcing yang bekerja di dalamnya. Sehingga secara tidak langsung pihak
perusahaan akan bekerjasama dengan serikat buruh yang ada untuk menjaga
praktik outsourcing agar terus berjalan di perusahaan tersebut.
Saat ini buruh outsourcing PT. Maspion 4 yang sadar akan penindasan
yang dilakukan perusahaan hanya dapat mendukung perjuangan FSPMI dalam
menuntut hak-hak mereka secara tidak langsung karena posisi mereka yang lemah.
Para buruh ini melakukan persuasi dari belakang kepada buruh-buruh outsourcing
lain yang belum sadar akan penindasan yang dilakukan kepada mereka agar
mereka sadar dan mau berjuang untuk memperoleh hak-hak mereka. Seperti yang
diutarakan oleh A:
―
wes kon gausah melu berontak sek, soale opo aku gak duwe dekengan,
kon nang kene wes kerjo o disek ae. Dadi aku cuma paling engga Cuma
mencuci otak-otak e arek-arek sing ndek outsourcing liyane. Dan saiki
rencanaku iki pingin nggawe artikel, mungkin engkok artikel e yo satu
lembar dua lembar. Iku ate tak kekno arek-arek yoopo carane ben arekarek iki isok paham, masalahe iki menyangkut kesejahteraan.‖
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Hal serupa juga diungkapkan oleh buruh E sebagai buruh outsourcing di PT.
Maspion 4:
―…
terus aku ndelok sepak terjang e arek-arek, terus ndelok nang google
piye program e SPMI memperjuangkan hak-hak buruh, makane aku iki
wes pengen dadi anggotane serikat SPMI, cuma iku mau cuma e, ngkok
nek manajemen e pabrik ngerti nek aku melok iku jelas kan aku di PHK
ngkok. Akhire aku gak melok nang ngarep tapi aku cuma melok nyuport,
melok ndukung, terus melok alure SPMI iki berjuang, ngkok iso ngobongngobongi konco-koncoku seng nang pabrik.”
Namun untuk saat ini upaya mereka dalam memberikan persuasi dan
dukungan masih melalui jalur belakang. Mereka masih belum mempunyai
keberanian untuk menunjukkan perlawanannya secara terang-terangan kepada
perusahaan karena posisi mereka yang lemah sehingga tidak ada kekuatan dan
massa untuk melawan, serta ketakutannya akan di mutasi oleh perusahaan.
Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
Pasal 104 ayat 1 yang menyatakan bahwa ―
Setiap pekerja/buruh berhak
membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.‖ Namun dalam
pelaksanaannya masih banyak dilanggar oleh perusahaan di Surabaya. Pada
umumnya, pihak manajemen perusahaan memperbolehkan berdirinya serikat
buruh karena faktor keterpaksaan. Bukan karena kesadaran bahwa serikat buruh
adalah sesuatu yang dibutuhkan sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan
membela hak-hak para buruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan serikat
buruh dalam perusahaan hanya sebagai formalitas saja dan syarat yang ditentukan
oleh Undang-Undang.
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III.1.3.

Kekecewaan Akibat Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap
Praktik Outsourcing
Langgengnya sistem outsourcing yang ada saat ini salah satunya juga

ditengarai karena lemahnya perlindungan hukum terhadap praktik outsourcing itu
sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada disahkannya aturan mengenai praktik
outsourcing

yang

tertera

pada

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

27/PUUXI/2011 yang memberikan legitimasi terhadap penerapan praktik
outsourcing. Meskipun dalam putusan tersebut telah diatur mengenai batasan
terhadap praktik outsourcing, namun masih belum ada sanksi hukum yang tegas
apabila terjadi pelanggaran dalam praktiknya.
Apabila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan, pengaturan mengenai
outsourcing dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan
outsourcing dan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh. Namun
dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih belum dapat mencapai tujuannya,
malah seringkali dicederai oleh pihak perusahaan untuk tetap melanggengkan
praktik outsourcing agar tetap berjalan.
Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya Undang-Undang No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satupun peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap
pekerja/buruh dalam melaksanakan outsourcing. Kalaupun ada, barangkali
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang hanya merupakan salah satu
aspek dari outsourcing.
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Hal ini juga didukung oleh lemahnya pengawasan terhadap pasal-pasal
yang mengatur mengenai sistem outsoutcing yang sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut juga
tidak dimuat sanksi hukum yang jelas berkaitan dengan praktik-praktik yang
melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Kelemahan
penegakan hukum ini nyatanya juga didukung oleh lemahnya profesionalisme
kerja birokrasi Dinas Tenaga Kerja dimana secara normatif menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan permasalahan perburuhan. Peran Dinas Tenaga
Kerja hanya ketika terjadinya pelaporan mengenai adanya kasus perburuhan.
Disini posisi mereka hanya memberikan ―
saran‖ dalam kerangka penyelesaian
hubungan industrial. Sehingga terkesan Dinas Tenaga Kerja tidak jemput bola
terhadap permasalah yang ada di lapangan. Ketidakberdayaan pekerja/buruh
outsourcing menjadikan mereka semakin susah untuk mendapatkan hak – hak
mereka.
Sebagai institusi pengawasan, menurut Irwan sebagai pihak Disnaker
dalam bidang mediasi, saat ini telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang
moratorium tidak diperbolehkannya lagi perusahaan penyediajasa pekerja (PPJP)
outsourcing baru berdiri khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, moratorium
tersebut menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usaha provinsi untuk
menutup tentang adanya perusahaan outsourcing lebih berkembang. Sehingga
peran Disnaker kota Surabaya sendiri dalam maraknya praktik outsourcing
hanyalah menutup akses untuk pembuatan perusahaan baru, yang ada hanyalah
mengakomodir semua perusahaan yang sudah ada dengan membuat surat
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perpanjangan berdirinya perusahaan. Kemudian Disnaker mencermati ketentuanketentuan yang harus dilengkapi oleh perusahaan itu, dari situ barulah dikeluarkan
surat rekomendasi ke Provinsi untuk mendapatkan surat lisensi perusahaan.
Pihak Disnaker juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum apabila
terdapat

perusahaan

outsourcing

yang

melakukan

pelanggaran

dengan

memperpanjang sepihak perjanjian kerjanya dengan PPJP tanpa melaporkan
terlebih dahulu kepada Disnaker. Dimana perusahaan outsourcing melakukan
kerjasama dengan PPJP untuk memperpanjang kontrak padahal sisa kontrak hanya
tinggal 1 tahun. Sehingga pihak Disnaker tidak dapat melindungi apabila nantinya
terjadi PHK selama masa kontrak tersebut. Seperti yang diungkapkan Irwan
selaku pihak Disnaker:
―
Suatu contoh misalnya PPJP yang mungkin sering begini batas dari PPJP
itu kan tiga tahun, dalam mungkin 3 tahun terakhir itu ada yang berusaha
berani coba-coba mungkin kan dia sudah dikenal dengan perusahaan
pemberi pekerjaan misalnya mbak punya perusahaan pemberi pekerjaan
gitu, karena kita sudah sering melakukan MOU, nah biasanya paling
pendek kan bisa menjadi dua tahun misalnya. Dia hanya misalkan masa
berlakunya hanya satu tahun, nah karena dia tidak ingin kehilangan
moment itu, karena ini sebuah pemasukan cukup bagus, dia tanda tangani
aja, padahal ini MOU yang dia lakukan dua tahun. Sehingga kan apa yang
masa berlakunya dia kan cuma satu tahun, tapi dia ambil resiko dua tahun
nah itu kan suatu kesalahan. Kesalahannya kenapa, kita tidak bisa
memberikan perlindungan secara hukum, kalau suatu saat mungkin terjadi
PHK sepihak misalnya, kemudian dari pihak pekerja itu mengadu kemari,
dengan alasan karena pemberi pekerja itu tidak sesuai dengan kesepakatan
awal. Itu kan kita nggak bisa melindungi disitu.‖
Peran Disnaker sebagai institusi pengawasan ini dimaksudkan untuk
memastikan

Undang-Undang

dan

ketentuan

pemerintah

lainnya

dapat

dilaksanakan secara benar. Namun pada realitasnya, peran Disnaker sendiri masih
dirasa abu-abu dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang terjadi pada PT.
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Maspion 4 Surabaya, dimana pada saat melakukan check pada perusahaan yang
ditengarai melakukan pelanggaran, mereka tidak benar-benar memeriksa dan
mengintrogasi pihak perusahaan. Petugas Disnaker tidak turun dari mobil dan
melakukan kewajibannya, namun mobilnya hanya lewat saja di dalam perusahaan.
Hal ini diungkapkan oleh A:
―
Nah yo iku mau mbak. Dadi Disnaker e dewe iku wes kongkalikong
ambek perusahaan. Lha Disnaker wayahe opo yo lek ngarani, checklist iku
lho, wes pokok e nang kono ngechek ngono lho mbak, lha iku mlebu, motor
e iku mlebu nang pabrik, wong e gak mudun, muter tok mobil e sreett.
Disnaker iku ngono. Andaikan dia masuk, paling wes di blokir iku pabrik.
Lha bayangno lo, lek misalno pabrik kan ndek Maspion 4 iku kan onok
beberapa divisi mbak. Divisi cooper iku bagian alat-alat produksi koyok
sikat ngono mbak. Terus PVC iku bagian pipo, baringono injection iku
bagian nggawe pintu PVC, lha kerjoane arek-arek iki kan bagian gudang
kabeh. Dadi yoopo yo rancu mbak lek wes koyok ngono. Sedangkan orang
yang mestinya membela kita aja malah berpihak kepada perusahaan
koyok ngono‖
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya kerjasama dari
pihak Disnaker sendiri dengan pihak perusahaan. Dimana Disnaker seharusnya
melindungi dan membela para pekerja/buruh namun pada realitasnya justru
berpihak pada perusahaan untuk melanggengkan ketidak adilan kepada buruh.
Sehingga dapat dikatakan saat ini merupakan perbudakan jaman modern dimana
buruh sebagai kaum proletar selalu didiskriminasi oleh pengusaha sebagai kaum
borjuis.
Berdasarkan hal tersebut maka penting perlunya dimuat sanksi dalam
aturan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
praktik outsourcing. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan perusahaan tidak
dapat semena-mena dalam melakukan pembagian kerja kepada pekerja/buruh
karena terdapat sanksi yang kuat apabila mereka melakukan pelanggaran.
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Pada dasarnya, terdapat berbagai macam teori gerakan sosial politik yang
membahas mengenai penyebab terjadinya gerakan sosial dalam masyarakat.
Namun, dari sekian banyak teori yang ada tersebut, teori Deprivasi Relative yang
dikemukakan oleh Ted Gur (1972) menurut peneliti adalah yang paling relevan
untuk menjelaskan gerakan buruh yang sedang mengalami kekecewaan terhadap
realita yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Ted Gur dalam teori Deprivasi
Relative, penyebab terjadinya kekecewaan dan frustasi dalam masyarakat
sehingga memunculkan suatu gerakan aksi maksa dibedakan ke dalam tiga bagian
yaitu34:
i. Decremental Deprivation
ii. Aspiration Deprivation
iii. Progressive Deprivation
Apabila dikaitkan dengan teori di atas, konsistensi perjuangan yang
dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam
menuntut penghapusan sistem outsourcing di Kota Surabaya dikarenakan adanya
faktor-faktor tersebut dan termasuk ke dalam faktor aspiration deprivation,
dimana terdapat kesenjangan yang disebabkan akibat naiknya harapan sementara
kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam keadaan tidak berubah,
sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurr, menjadi penyebab munculnya perasaan
kecewa dan frustasi. Di mana dalam kondisi seperti ini tindakan melawan atau
memberontak dapat muncul ke permukaan.

34

Soenyono. 2005. Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif.
Surabaya: Yayasan Kampusina. Hal.35
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Seperti contohnya buruh outsourcing dipekerjakan di luar 5 jenis
pekerjaan yang telah ditentukan, dimana buruh outsourcing masih banyak
dipekerjakan pada sektor inti/produksi suatu perusahaan. Dimana hal tersebut
dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan undang-undang.
―
Lha bayangno lo, lek misalno pabrik kan ndek Maspion 4 iku kan onok
beberapa divisi mbak. Divisi cooper iku bagian alat-alat produksi koyok
sikat ngono mbak. Terus PVC iku bagian pipo, baringono injection iku
bagian nggawe pintu PVC, lha kerjoane arek-arek iki kan bagian gudang
kabeh. Dadi yoopo yo rancu mbak lek wes koyok ngono. Sedangkan orang
yang mestinya membela kita aja malah berpihak kepada perusahaan koyok
ngono. Wes intine ngene mbak iki perbudakan jaman modern lek ngarani.
Dulu jaman perbudakan budak gak dikasih gaji tapi cuma dikasih makan.
Dan sekarang jaman perburuhan, buruh emang gak dikasih makan, dikasih
gaji, tapi gajinya nggak cukup buat mereka. ya kan?‖
Selain itu dengan kenaikan Upah Minimun Kota (UMK) di Surabaya
setiap tahunnya, pada realitasnya upah yang diperoleh buruh outsourcing masih di
bawah UMK setelah dipotong lagi oleh perusahaan penyedia jasa pekerjaan
(PPJP). Besaran upah yang didapat lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang
mereka keluarkan setiap bulannya, sehingga tidak dapat mencukupi pengeluaran
sehari-hari mereka. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi para buruh
outsourcing, seperti yang diungkapkan E:
―
Kan kita kan yo biaya hidup semakin banyak toh ya, contoh e anak
sekolah, istri, apalagi kalau istri menganggur kan yo tambah beban lagi
kan mbak yo. Jadi kalau menurutku yo kurang mbak sebagai outsourcing
ini. Apalagi di bawah garis UMK itu.‖
Kemudian pelanggaran lain seperti, tidak adanya jaminan kesehatan,
pembedaan pemberian fasilitas dengan karyawan tetap, pembatasan hak
berorganisasi

(Union

Busting),

tidak
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adanya

kepastian

kerja

sehingga

menimbulkan PHK secara sepihak menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas
pada buruh outsourcing. Seperti yang diungkapkan oleh buruh A:
―
Ngelawan itu mbak, mereka iku isok. Cuma kendala e yo koyok ngene iki.
Terus akeh wong-wong iku seng opo jenenge iku, perantauan. Jadi ndek
kene iku aleh seng ngekos, pulang pergi, seng omahe nang Jombang iku
pulang pergi. Lha anak bojo wes gede-gede lho mbak. Makane daripada
ngeculno penggawean abot koyok ngene, wong-wong iku wes milih pasrah
lah. Yo podo ambek seng dilakono arek-arek outsourcing. Mereka butuh
kerjaan, meskipun kerjaan diluar banyak tapi yo wes yoopo maneh. Cuma
yo iku mau, saat mereka ingin menyampaikan aspirasinya mereka ke
Kepala Bidang atau Kepala Divisi, iku gak dihiraukan.‖
―
Outsourcing ndek kono iku koyok anak tiri, apalagi diantara anak siji
loro telu papat limo iki, sing masalah paling akeh karo Kabag petama.
Sampean bayangno ae, karyawan nang kono sing wes kerjone limolas
tahunan, rong puluh tahunan nang kono kerjo e, iku nggak ada sing
diangkat dadi karyawan tetap. Paling banter mek checker. Sedangkan
arek wes pokok e de’e iku motone sipit, putih, turunane xino, wes ngono
iku lah mlebu, masio lulusane SMA langsung dadi pengawas. Lha iki
yoopo nyambut gawe ngalor ngidul, kene sing wes paham koyok ngene
tetetetet, kono sek ngalor ngidul tewah-teweh. Iku gak lucu ta koyok
ngono.‖
Sehingga hal ini mendorong para buruh untuk bergerak melawan sistem
yang ada dengan melakukan berbagai macam upaya untuk menghapuskan sistem
outsourcing.
III.2. Upaya FSPMI dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing di
Surabaya Selama Tahun 2012-2015
Gerakan buruh saat ini menjadi sangat relevan keberadaannya seiring
dengan banyaknya masalah perburuhan yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya,
gerakan buruh erat kaitannya dengan gerakan politik dimana masyarakat yang
terlibat di dalam gerakan tersebut haruslah memahami pentingnya politik bagi
para buruh. Sebab untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran

III-38

yang dialami oleh para buruh, maka mereka perlu memahami sejauh mana
kebijakan pemerintah tidak berjalan semestinya dan hal tersebut dianggap sebagai
suatu pelanggaran dengan mempelajari peraturan dan Undang-Undang yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mereka dapat melakukan upaya untuk
menuntut hak-hak mereka dan mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh
pemerintah.
Sejak tahun 2012, permasalahan outsourcing merupakan salah satu
masalah perburuhan yang semakin kompleks. Banyaknya pelanggaran yang
dilakukan oleh perusahaan membuat rasa kecewa dan tidak puas dari para buruh
yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Sehingga untuk mengekspresikan rasa
ketidakpuasan ini para buruh outsourcing membutuhkan serikat buruh sebagai
wadah untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada perusahaan maupun
pemerintah. Hal ini menuntut beberapa serikat buruh di Surabaya untuk saling
memperjuangkan kepentingan dan hak-hak normatif dari para buruh outsourcing.
Mereka berupaya untuk menghapuskan praktik outsourcing yang ditengarai
sebagai sistem perbudakan modern yang menyengsarakan nasib buruh. Upaya ini
juga dilakukan oleh FSPMI Surabaya sebagai suatu serikat buruh yang dengan
gencar menyuarakan penolakan terhadap sistem outsourcing. Dimana FSPMI
merupakan serikat buruh yang paling anti dengan adanya praktik outsourcing.
Seperti yang diungkapkan Nuruddin:
―
Kita paling anti sama outsourcing biarpun ada regulasi Permen
ngomong security boleh, terus catering boleh, kita nggak. Secara apa ya,
secara garis ideologinya kita itu tidak menghendaki adanya itu. Tapi mau
gimana lagi regulasinya ada kok. Kalo dari FSPMI paling anti sama
outsourcing.‖
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Persoalan tuntutan penghapusan outsourcing di Surabaya adalah salah satu
masalah yang diangkat serius oleh FSPMI. Tuntutan terhadap penolakan
outsourcing yang dilakukan oleh FSPMI ini dimulai sejak tahun 2010 dan
berfokus sejak tahun 2012 dimana penghapusan sistem outsourcing menjadi
progam kerja utama yang diperjuangkan oleh FSPMI, dengan dimotori oleh
pergerakan-pergerakan baik di tingkat legislatif maupun pemerintah. Tahun 2012
merupakan tonggak penting kebangkitan perjuangan para buruh outsourcing ini
dengan mencari keadilan baik di jalanan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Perjuangan yang dipelopori oleh Didik Supriyadi yang merupakan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia
(AP2ML) yang berasal dari Surabaya membuat diterbitkannya Putusan MK
Nomor: 27/PUU-IX/2011 yang diputuskan pada tanggal 5 Januari 2012. Hasil dari
putusan MK ini memperkuat perlindungan terkait hak normatif terhadap buruh
outsourcing maupun jaminan perlindungannya harus sama dengan pekerja tetap.
Selain itu status buruh outsourcing harus diangkat menjadi karyawan tetap apabila
masa kerjanya telah memenuhi syarat.
Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dalam hubungan kerja dan
diskriminasi terhadap hak-hak normatif yang dilakukan oleh perusahaan pada
buruh outsourcing yang ada di Surabaya seperti yang telah dijelaskan di atas,
maka hal inilah yang menjadi konsistensi FSPMI untuk melakukan penolakan
terhadap sistem outsourcing. FSPMI berupaya untuk memperjuangkan para buruh
tersebut dengan berbagai macam cara. Pada dasarnya, perjuangan mereka adalah
untuk menuntut penolakan adanya sistem outsourcing secara keseluruhan melalui
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pergerakan-pergerakan di tingkat legislatif maupun pemerintahan, namun dalam
memperjuangkan hal tersebut, diiringi pula dengan memperjuangkan hak-hak
normatif para buruh seperti misalnya memperjuangkan buruh outsourcing agar
segera diangkat menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan. Dengan diangkatnya
buruh menjadi karyawan tetap, maka perlahan sistem outsourcing akan berkurang
dan lama-kelamaan akan hilang.
Pada umumnya, gerakan sosial terdiri dari beberapa tahapan. Seperti yang
diungkapkan oleh Baldridge bahwa gerakan sosial terjadi dan berkembang melalui
serangkaian tahap-tahap,

yaitu

premovement

stage

(tahap pra-gerakan);

awakening stage (tahap membangun kesadaran); movement building stage (tahap
membangun gerakan); influence stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran);
outcome stage (tahap pencapaian hasil, efek gerakan telah terlihat pada kebijakan).
Jika digambarkan pada suatu skema, dapat dilihat seperti berikut:
Skema III.1
Tahap-Tahap Gerakan Sosial Menurut Baldridge
Premovement
Stage

Awakening
Stage

Movement
Building Stage

Influence
Stage

Outcome
Stage

Tahapan ini juga digunakan oleh FSPMI dalam upayanya untuk menuntut
penghapusan sistem outsourcing di Surabaya. Upaya-upaya tersebut juga terkait
dengan upaya untuk memperjuangkan buruh outsourcing yang terlibat
permasalahan dengan perusahaan melalui pemberian penyadaran melalui
pelatihan kepada buruh outsourcing, pembuatan konsep, melakukan advokasi
melalui lobbying dengan lembaga tripartit, aksi, dan melakukan mogok kerja.
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III.2.1. Peningkatan Kesadaran Melalui Pendidikan Dasar dan Pelatihan
Berbagai macam upaya dilakukan oleh FSPMI untuk menuntut
penghapusan sistem outsourcing, salah satunya adalah dengan meningkatkan
kesadaran para buruh melalui pemberian pendidikan dan pelatihan. Masih banyak
buruh yang tidak memahami hak-hak normatif dan peraturan yang mengatur
tentang masalah ketenagakerjaan. Sehingga dalam membangun kesadaran buruh
outsourcing mengenai hak-hak normatif mereka, FSPMI memberikan pembekalan
dan pendidikan terhadap para buruh. Pada umumnya buruh yang mengikuti
pelatihan adalah buruh yang merupakan anggota FSPMI. Namun tidak jarang pula
buruh outsourcing yang sedang mengalami kasus ikut bergabung. Pendidikan
biasa dilakukan rutin bertempat di sekretariat FSPMI Sidoarjo atau di UFO
Tropodo selama satu bulan sekali. Namun apabila mereka sedang menangani
suatu kasus misalnya mogok kerja, maka pendidikan dapat dilakukan sewaktuwaktu.
Pendidikan ini diisi dengan pemberian materi mengenai gerakan, undangundang, ideologi serikat, manajemen aksi, cara berorasi, bagaimana cara
menyampaikan aspirasi serta pemahaman konsep. Dari sini lah para anggota
FSPMI diberi pengetahuan mengenai hak-hak mereka, mekanisme hubungan kerja,
serta hal apa saja yang termasuk dalam pelanggaran. Selain itu penyadaran dapat
dilakukan personal kepada buruh lain dari anggota FSPMI yang tinggal di area
pabrik, kos-kosan maupun kotrakan. Mereka saling bertukar pendapat dan pikiran
dengan buruh yang berasal dari perusahaan lain. Buruh-buruh tersebut diberikan
pengetahuan mengenai hak-hak normatif yang seharusnya mereka dapatkan sesuai
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dengan Undang-Undang Ketenagakerjaaan. Sehingga buruh-buruh ini dapat
memahami apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap mereka,
terutama pada buruh outsourcing. Seperti yang diungkapkan oleh Anggoro:
―
Tapi kita selalu upaya untuk penyadaran lewat temen-temen dari anggota.
Misalnya kalo kan banyak nih anggota kita yang tinggalnya di area-area
pabrik, kos-kosan atau kontrak-kontrakan itu. Jadi saling bertukar pikiran,
mengajak gitu. Tapi mayoritas hampir 90% yang bergabung dalam FSPMI
Surabaya ini yang berkasus semua.‖
Hal serupa juga dilakukan oleh buruh outsourcing pada PT. Maspion 4
Surabaya. Dimana mereka juga melakukan pendidikan secara diam-diam terhadap
buruh-buruh outsourcing lain yang masih belum berani untuk menyuarakan
aspirasinya. Hal ini dilakukan dengan cara menyebar brosur yang berisi persuasif
tentang aturan dan hak-hak normatif yang seharusnya di dapatkan oleh buruh
outsourcing, serta ajakan untuk menuntut hak-hak mereka. Namun upaya tersebut
masih dilakukan secara diam-diam karena belum adanya keberanian dari mereka
untuk muncul ke permukaan karena ketakutan akan di PHK apabila perusahaan
mengetahui. Seperti yang diungkapkan A sebagai buruh outsourcing di PT.
Maspion 4 yang juga memberikan pengetahuan kepada buruh outsourcing lain
secara diam-diam:
―
Dadi aku cuma paling engga cuma mencuci otak-otak e arek-arek sing
ndek outsourcing liyane. Dan saiki rencanaku iki pingin nggawe artikel,
mungkin engkok artikel e yo satu lembar dua lembar. Iku ate tak kekno
arek-arek yoopo carane ben arek-arek iki isok paham, masalahe iki
menyangkut kesejahteraan.‖
Pemberian pendidikan juga biasa dilakukan di Kantor Sekretariat FSPMI
yang berada di Sidoarjo serta pada perusahaan yang sedang melakukan mogok
kerja. Salah satu contohnya dapat dilihat pada UFO Tropodo, dimana selama
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beberapa bulan ini di duduki oleh FSPMI sebagai perwujudan aksinya untuk
mengawal agar tuntutannya di kabulkan oleh pihak perusahaan. Di tempat ini pula
FSPMI biasa melakukan pelatihan dan memberikan pendidikan kepada
anggotanya.

Gambar III.2. Pendidikan yang Dilakukan di Depan UFO Tropodo. Sumber:
Facebook FSPMI Aneka Industri Surabaya
Dengan jargon ―
Solidarity Forever‖ atau solidaritas tanpa batas, pimpinan
FSPMI menanamkan paham/ ideologi kepada para anggota bahwa posisi mereka
adalah buruh dan berasal dari klas buruh, tidak ada yang dapat membela mereka
kecuali diri mereka sendiri. Buruh tidak memiliki bergaining power, dimana
buruh tidak memiliki uang dan kedudukan yang dapat digunakan untuk melawan
atau menyogok perusahaan dan mengintervensi pemerintah. Hanya kebersamaan
lah yang mereka miliki, sehingga jika ingin kuat maka mereka harus bersama dan
bersatu. Solidaritas dan kekuatan massa yang kuat inilah yang nantinya dapat
menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah maupun perusahaan
dalam proses mempengaruhi kebijakan.35

35

Penjelasan Nuruddin Hidayat pada 2 Oktober 2014
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Selain itu FSPMI biasa melakukan pelatihan kepada para anggota dengan
membuat suatu kegiatan pendidikan dasar organisasi yang dilakukan di suatu
hotel atau gedung pertemuan. Kegiatan ini terkadang juga dilakukan dengan
menggelar acara outbond untuk menjalin solidaritas dan keakraban para anggota.
Dana yang dipakai adalah alokasi dana untuk pendidikan bagi anggota PUK
dimana merupakan swadaya sendiri dari para anggota. Tidak mudah
menyelenggarakan pendidikan seperti ini. Butuh biaya tidak sedikit untuk
membayar sewa tempat, penginapan, makan, dan sebagainya. Selain dibutuhkan
komitment peserta untuk mengikuti pendidikan hingga tuntas, akomodasinya juga
ditanggung sendiri. Bagi peserta yang memiliki PUK kuat dan kesadaran iuran
anggotanya lancar, kegiatan seperti ini bisa didanai oleh PUK-nya. Jika tidak,
peserta harus mengumpulkan dana pribadi.
Menurut Nuruddin, FSPMI menghindari adanya bantuan dana dari
perusahaan, sponsorship, partai maupun pihak lain. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari adanya intervensi yang akan mempengaruhi militansi
dan visi misi mereka. Dana yang digunakan untuk kegiatan adalah berasal dari
iuran anggota sebesar 1% dari besaran UMK setiap bulannya yang akan
dikumpulkan pada bendahara pada tiap PUK. Dari bendahara, sebesar 40%
diberikan pada Dewan Pimpinan Pusat yang berada di Jakarta, dan sebesar 60%
dikelola untuk kegiatan yang ada di tiap Pimpinan Unit Kerja (PUK). Kemudian
Dewan Pimpinan Pusat akan mendistribusikan dana kepada Dewan Pimpinan
Cabang yang berada di daerah-daerah yang membutuhkan dana untuk melakukan
kegiatan.
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Jika dikaitkan dengan teori gerakan mengenai tahapan terjadinya gerakan
menurut Baldridge, peningkatan kesadaran melalui pelatihan ini sesuai dengan
tahap awal yaitu awakening stage (membangun kesadaran). Dimana pada tahap
ini mereka membagi bersama kemampuan untuk membangkitkan pengikut
mereka, untuk memperoleh sekutu, dan melakukan perlawanan kepada musuh.
Hal ini dilakukan FSPMI dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada
para buruh agar mereka dapat mengetahui apa saja hak yang seharusnya mereka
dapatkan dan bagaimana aturan mengenai outsourcing. Sehingga apabila mereka
telah memahami hal tersebut, maka dapat membangkitkan keinginan para buruh
untuk melawan dan menuntut hak-hak mereka.
III.2.2. Konsep, Lobby, dan Aksi (KLA)
Pada dasarnya FSPMI memiliki 3 landasan dasar utama yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan sebuah gerakan. Landasan ini yaitu Konsep,
Lobby dan Aksi (KLA), karena sebelum melakukan aksi mereka harus
mempunyai konsep dalam tuntutannya. Setelah konsep sudah masuk, kemudian
FSPMI melakukan lobby dengan lembaga Tripartit. Namun kalau memang lobby
masih belum mendapatkan jalan keluar, maka mereka akan melakukan aksi.
Ketiga tahap ini lah yang dipegang teguh oleh FSPMI sebagai metode dalam
melakukan perjuangan.
III.2.2.1. Konsep
Sebelum melakukan suatu aksi, hal utama yang dilakukan oleh FSPMI
adalah menyusun konsep. Pertama, dalam penyusunan konsep ini, mereka melihat
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undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar
berlakunya aturan-aturan ketenagakerjaan. Kedua, mereka melakukan observasi
pada keadaan di lapangan serta survey yang dilakukan pada Dinas-Dinas yang ada
di Surabaya dengan melihat kasus apa saja yang terjadi pada buruh dan perlu
ditinjau oleh FSPMI. Apabila ternyata yang terjadi di lapangan di rasa tidak sesuai
dengan

undang-undang,

maka

mereka

akan

melakukan

upaya

untuk

mengadvokasi dengan menambahkan permasalahan tersebut dalam konsep yang
akan di buat. Dalam membuat konsep, FSPMI tidak hanya melihat dari satu sudut
pandang saja, tetapi mereka akan melihat dari sudut pandang buruh, pengusaha
dan pemerintah. Setelah itu mereka merumuskan konsep apa saja yang akan di
ajukan ke pemerintah sebagai tuntutan dan respon pada tidak berjalannya
implementasi undang-undang. Penyusunan konsep ini selalu dilakukan rutin oleh
pimpinan FSPMI di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pusat atau Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) yang berada di daerah.
Apabila perjuangan penghapusan outsourcing dalam taraf isu nasional,
maka konsep yang dibuat akan dirumuskan ke dalam sebuah draft yang akan
diajukan kepada pemerintah untuk dilakukan uji materi oleh Mahkamah
Konstitusi. Salah satu contohnya pada tahun 2012 FSPMI turut andil dalam
memberikan draft terkait perumusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19
Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain. Namun apabila terkait dengan isu penghapusan outsourcing di
suatu perusahaan, maka Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang terdapat pada suatu
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perusahaan akan mengkoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
FSPMI, apakah konsep yang mereka buat sudah tepat atau harus ditambahi.
Adanya kesolidan dan kekompakan anggota yang dimiliki oleh FSPMI, hal
ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam merespon setiap tuntutan mereka. Dalam
penyampaian konsep terkait masalah outsourcing yang dilakukan kepada
pemerintah, FSPMI memberikan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan
dalam dilangsungkannya praktik outsourcing, bagaimana kekuatan hukum yang
ada, serta bagaimana cara merubah dasar hukum tersebut sehingga ditemukan visi
dan misi yang sama antara FSPMI dengan pemerintah, khususnya pemerintah
Provinsi. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada Surat Edaran Gubernur dimana
merupakan rumusan yang diajukan oleh FSPMI kepada Gubernur Jawa Timur
agar merespon permasalahan perburuhan di Surabaya, termasuk outsourcing.
Apabila dikaitkan dengan konsep Baldridge, tahap ini masuk dalam tahap
movement building stage (tahap membangun gerakan). Dimana untuk keluar dari
para penindas selain dibutuhkan pemimpin kharismatik yang mampu mencambuk
gerakan dan program resosialisasi, juga dibutuhkan suatu organisasi, ideologi dan
kepercayaan. Organisasi yang memiliki suatu ideologi yang tidak hanya
merupakan ideologi pribadi melainkan berbasis rakyat, diperlukan sebagai wadah
untuk menyalurkan aspirasi rakyat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dapat mewakili kepentingan rakyat. Untuk dapat mempengaruhi
kebijakan, maka organisasi (dalam hal ini serikat buruh) dituntut untuk memiliki
integritas yang baik sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi ke dalam
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suatu konsep dengan didukung oleh landasan hukum yang jelas sehingga konsep
tuntutan yang mereka ajukan dapat direspon baik oleh pemerintah.
III.2.2.2. Lobby (Advokasi)
Pada dasarnya, lobbying yang dilakukan untuk mengadvokasi suatu
masalah yang terjadi pada buruh dengan perusahaan dapat dibagi menjadi dua
yaitu:
1.

Advokasi/Perjuangan Kasus
Misalnya: advokasi/perjuangan terhadap anggota yang di PHK sepihak,
pemberangusan serikat pekerja, pemberian sanksi skorsing sepihak,
penggunaan tenaga kerja PKWT dan/atau outsourcing yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya.
Advokasi/perjuangan kasus lebih banyak dilakukan pada perusahaanperusahaan

maupun

pada

dinas-dinas

terkait.

Singkatnya

advokasi/perjuangan kasus lebih bersifat ―k
asusistis‖.
2.

Advokasi/Perjuangan Kebijakan
Misalnya: pengahapusan sistem tenaga kerja PKWT dan/atau outsourcing,
penerbitan perda perlindungan buruh, kenaikan UMK setiap tahunnya,
revisi UU, dan lain sebagainya. Advokasi/perjuangan kebijakan lebih
banyak dilakukan pada instansi-instansi pemerintah, DPRD maupun
Kepala Daerah untuk menerbitkan regulasi baru, merevisi regulasi yang
sudah ada dan/atau penghapusan regulasi yang sudah ada. Singkatnya
advokasi/perjuangan kebijakan lebih bersifat pada regulasi.

III-49

Seperti yang dilakukan oleh buruh outsourcing PT. Duta Cipta Pakar
Perkasa yang juga tergabung ke dalam serikat FSPMI di Surabaya. Dengan
adanya kekecewaan dan ketidakpuasan para buruh outsourcing akibat status yang
tidak jelas, serta adanya pressure (tekanan) dari pihak perusahaan yang semakin
lama membuat pekerja semakin menderita, maka salah satu pekerja yaitu
Darmawan Bunga mencoba berdiskusi dengan salah satu wakil ketua Dewan
Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur sebanyak 5 kali, setelah itu barulah
terbentuk struktur anggota yang ada di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa tahun 2013.
Dan itupun tidak langsung mendapatkan SK dari FSPMI pusat, sebab mereka
ingin melihat terlebih dahulu karakteristik perusahaan. Karena setelah hampir 30
tahun tidak ada serikat yang berdiri di perusahaan tersebut, dengan tetap
langgengnya pelanggaran yang terjadi, maka diindikasikan terdapat kerjasama
dengan oknum-oknum pemerintah maupun kepolisian. Sehingga Dewan Pimpinan
Pusat tidak berani untuk segera mengeluarkan SK keanggotaan. Dari
pembentukan tersebut, telah diikuti sebanyak 74 anggota dari 600 pekerja yang
ada di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa dan berjalan sekitar satu tahun, dan mereka
masih belum berani untuk secara terang-terangan muncul di hadapan perusahaan.
Pada tahun 2014 Dewan Pimpinan Pusat akhirnya mengeluarkan SK sehingga
anggota yang berada di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa baru mulai berani untuk
muncul ke permukaan. Hal ini di dukung dengan bergabungnya sebanyak 351
anggota. Pada akhir Desember sampai Januari selama hampir satu setengah bulan,
sebanyak 114 pengurus yang ada di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa dan koordinator
lapangan dilarang masuk bekerja oleh perusahaan. Sehingga anggota yang masih

III-50

tersisa menginginkan untuk mogok kerja. Mereka berupaya menuntut keadilan
secara bipartrit maupun tripartit. Ketika undang-undang mengatakan bahwa
seharusnya mereka berhak menjadi pegawai tetap, pertama mereka membangun
komunikasi perundingan secara bipartrit dengan perusahaan, tetapi pada awalawal perundingan tersebut tidak ditanggapi baik oleh perusahaan. Mereka telah
mengajukan sebanyak 7 kali bipartrit perundingan, namun hanya ada 1 kali
terealisasi, hal itu pun diikuti dengan aksi demonstrasi bersamaan hari itu juga
turun pengawasan dari Disnaker. Ketika bipartrit tidak menemukan jalan keluar,
maka buruh-buruh tersebut mendatangi Disnaker, DPRD Kota Surabaya maupun
Polres Surabaya untuk melaporkan kasus yang dialami dan meminta bantuan
untuk mediasi dengan dilakukan tripartit. Namun saat upaya mediasi dilakukan di
Disnaker, pengusaha PT. Duta Cipta Pakar Perkasa tidak bersedia menghadiri
acara tersebut untuk melakukan klarifikasi. Sehingga upaya tripartit pun gagal
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan outsourcing di perusahaan tersebut.
Dengan adanya hal tersebut, maka mendorong para buruh untuk melakukan aksi
unjuk rasa pada perusahaan.

Gambar III.3. Upaya Mediasi di Polrestabes Surabaya. Sumber: Data Kasus di
PT. Duta Cipta Pakar Perkasa
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Gambar III.4. Upaya Mediasi di DPRD Kota Surabaya. Sumber: Data Kasus di
PT. Duta Cipta Pakar Perkasa
Dalam melakukan upaya advokasi dan lobbying, FSPMI juga bekerjasama
dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Seringkali FSPMI
mendapatkan laporan kasus dari pihak LBH, karena jarang sekali buruh
outsourcing yang berani langsung melaporkan kasusnya kepada FSPMI. Dari
laporan tersebut, tidak semua kasus diadvokasi oleh mereka. Apabila kasus dirasa
masih dapat diselesaikan secara bipartit, maka LBH Surabaya mendorong para
buruh agar mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Namun apabila
terdapat kasus yang besar dan memerlukan pihak ketiga dalam penyelesaiannya,
maka LBH Surabaya maupun FSPMI barulah mengambil alih untuk melakukan
pendampingan pada buruh tersebut.36
III.2.2.3. Aksi (Unjuk Rasa)
Sebagai suatu upaya perjuangan, aksi demo merupakan salah satu cara
yang efektif untuk menekan pemerintah maupun pengusaha dalam merespon
36

Penuturan Abdul Wachid divisi Ekosob LBH Surabaya pada 26 Maret 2015
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tuntutan masyarakat, termasuk para buruh. Sesuai dengan teori Baldridge, hal ini
masuk dalam tahapan influence. Pada tahap ini, gerakan siap untuk beraksi,
anggota gerakan juga mencoba untuk membujuk masyarakat yang lebih besar
untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga dilakukan oleh FSPMI dalam menuntut
penolakan terhadap sistem outsourcing di Surabaya.
Tahun 2012 merupakan tahun pelopor perjuangan penghapusan sistem
outsourcing. Sepanjang tahun 2012, ribuan aksi buruh digelar baik dalam skala
pabrik sampai pada skala nasional. Termarjinalisasinya serta lemahnya posisi
buruh outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan ini mendorong dilakukannya
konsolidasi gerakan buruh yang dimotori oleh Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI). Gerakan ini diperkuat dengan adanya aliansi FSPMI dengan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) maupun aliansi-aliansi buruh yang
lain untuk memperjuangkan perubahan nasib para buruh. Pada tahun ini, aksi
dipelopori dengan penutupan jalan tol Jakarta Cikampek dan pemblokiran 7
Kawasan Industri di Bekasi. Mereka mendeklarasikan program perjuangan
gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Pasca May Day
tahun 2012, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) yang merupakan payung
besar gerakan buruh Indonesia termasuk di dalamnya FSPMI mencetuskan
gerakan HOSTUM ke berbagai penjuru negeri sehingga pada bulan Mei-Agustus
2012 terjadi gelombang aksi besar di berbagi daerah kawasan industri di Indonesia,
termasuk Surabaya.
Tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah adalah membuat
Permenakertrans baru tentang tenaga outsourcing sampai akhir bulan September
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2012, mencabut izin penyelenggara outsourcing yang ilegal juga melakukan
Moratorium terkait penghentian pemberian ijin pada perusahaan penyelenggara
outsourcing dengan langsung turun ke lapangan, mendesak Gubernur selaku
Kepala Daerah melakukan Moratorium outsourcing dan membuat surat tembusan
pada Presiden RI sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi buruh/pekerja
yang ada di wilayahnya. Perjuangan ini menghasilkan dikeluarkannya Putusan
MK Nomor: 27/PUU-IX/2011 tentang model sistem perlindungan terhadap buruh
outsourcing. Sementara itu, di akhir tahun 2012 hingga saat ini, gerakan FSPMI
tidak surut tetapi malah semakin massif dengan tetap mengusung isu hapus
outsourcing dan upah minimum.
Seperti yang terjadi di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa, buruh outsourcing
yang tergabung dalam FSPMI berjuang melakukan gerakan militan terkait
penghapusan sistem outsourcing yang terdapat di perusahaan sepanjang tahun
2014 hingga 2015. Setelah upaya bipartrit dan tripartit tidak berhasil dilakukan,
maka buruh outsourcing yang tergabung ke dalam FSPMI melakukan aksi unjuk
rasa. Aksi tersebut dilakukan tidak hanya pada perusahaan, tetapi mereka juga
melakukan aksi di depan Dinas Tenaga kerja, Polda, Polres, dan melakukan
hearing dengan anggota DPRD Kota Surabaya maupun DRPD Jawa Timur.
Mereka menuntut segera diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan
menjadi pegawai tetap dan menuntut perusahaan untuk mendaftarkan buruh
outsourcing ke dalam BPJS. Aksi unjuk rasa ini diikuti sebanyak 351 anggota
FSPMI PT. Duta Cipta Pakar Perkasa dan didukung oleh perwakilan anggota
FSPMI yang ada di setiap Pimpinan Unit Kerja se Surabaya, sehingga total sekitar
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1000 orang mengikuti unjuk rasa. Dari perundingan yang dilakukan dengan pihak
Dinas Tenaga Kerja, Polda, Polres dan DPRD ternyata masih belum mendapatkan
jalan keluar. Pada awalnya DPRD Kota Surabaya bersedia untuk menyelesaikan
permasalah di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa Surabaya, namun pada saat selesai
melakukan sidak pada perusahaan, keesokan harinya pihak DPRD berubah pikiran
dan menyatakan bahwa penyelesaian ini adalah merupakan kapasitas Dinas
Tenaga Kerja sebagai pihak eksekutif. Sedangkan apabila kasus ini dibiarkan
melalui Dinas Tenaga Kerja, permasalahan ini akan dialihkan dan berujung
kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal inilah yang dihindari oleh para
buruh, karena pada umumnya, PHI dirasa sebagai kuburan bagi para buruh. Sebab,
seringkali permasalahan yang di ajukan kepada PHI akan berakhir dengan
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain dengan jalan audiensi, mediasi, dan hearing pendapat dengan
DPRD, buruh-buruh outsourcing yang berada di PT. DCP tersebut juga
memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Seperti melalui
youtube, mereka menyebarkan mulai dari gambar-gambar yang sudah terjadi
represif di lapangan terhadap pekerja, juga ada propaganda-propaganda politis
terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.
Kasus mereka juga disiarkan melalui berita baik di televisi, radio, dan koran.
Segala peluang yang ada mereka manfaatkan untuk menyampaikan bahwa terjadi
suatu problem ketenagakerjaan di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa yang sudah
sangat parah, yang harus segera di selesaikan. Sehingga sampai hari ini menurut
Darmawan Bunga, yang dapat membuat pengusaha akhirnya bersedia menerima
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pekerja yang sebelumnya sudah dianggap di PHK dan dianggap mengundurkan
diri adalah jeratan UMK dan BPJS. Sebab, apabila perusahaan melakukan
pelanggaran terkait UMK, maka dapat dijatuhkan 4 tahun penjara, sedangkan
apabila terkait dengan pelanggaran BPJS, maka dapat diberikan sanksi pidana
hingga 5 sampai 10 tahun.

Gambar III.5. Acara Penerimaan Karyawan untuk Kembali Bekerja Bersama
Pimpinan Perusahaan Disaksikan oleh Disnaker dan Polsek Karang Pilang.
Sumber: Data Kasus PT. Duta Cipta Pakar Perkasa
Menurut Nuruddin, aksi demonstrasi merupakan alternatif terakhir apabila
konsep, lobby dan pendekatan personal yang dilakukan tidak mendapatkan jalan
keluar. Tetapi apabila dengan dilakukannya aksi ini masih juga tidak mendapat
tanggapan dari pemerintah, para buruh anggota FSPMI terpaksa melakukan
mogok kerja. Aksi demo penuntutan penghapusan sistem outsourcing ini
dilakukan pada saat moment nasional seperti hari buruh pada tanggal 1 Mei (May
Day) maupun hari-hari besar lainnya dengan memasukkan isu hapus outsourcing
dalam salah satu tuntutannya. Selain itu, aksi juga biasa dilakukan oleh FSPMI
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setiap bulan bahkan setiap minggu apabila terdapat buruh outsourcing yang
memiliki kasus personal dengan perusahaan.
Untuk advokasi atau perjuangan kebijakan pada tahapan aksi, FSPMI
Surabaya selama tahun 2013 s/d 2015 telah melakukan beberapa kali aksi dengan
data yang dapat dirangkum adalah sebagai berikut:
Tabel III.3
Daftar Jumlah Anggota FSPMI pada setiap PUK yang mengikuti aksi May
Day dan Mogok Kerja Tahun 3013-2015
No.
1.

3.
4.

Jenis Aksi
May Day 2013

TOTAL
Mogok Nasional
2013
May Day 2014

Nama PUK
PUK SPAI FSPMI
PT. FFI (KFC)
PUK SPAI FSPMI
PT. JACOBIS
PUK SPAI FSPMI
PT. PP
PUK SPAI FSPMI
PT. AA (BDG)
PUK SPEE FSPMI
PT. CWI
PUK SPAMK FSPMI
BCC
PUK SPL FSPMI PT.
M-IV
PUK SPAI FSPMI SV
(KBS)

Jumlah Massa
±11 orang

Keterangan

±37 orang
±59 orang
±137 orang
±75 orang
±20 orang
±175 orang
±20 orang

534 orang
Jumlah massa kurang-lebih sama dengan massa May Day
2013
PUK SPAI FSPMI
±11 orang
PT. FFI (KFC)
PUK SPAI FSPMI
±45 orang
PT. JACOBIS
PUK SPAI FSPMI
±59 orang
PT. PP
PUK SPAI FSPMI
±137 orang
PT. AA (BDG)
PUK SPEE FSPMI
±69 orang
PT. CWI
PUK SPAMK FSPMI ±20 orang
BCC
PUK SPL FSPMI PT. ±175 orang
M-IV
PUK SPAI FSPMI SV ±20 orang
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5.
6.

TOTAL
Mogok Nasional
2014
May Day 2015

TOTAL

CATATAN :

(KBS)
PUK SPAI FSPMI
CV. DLS
PUK SPAI FSPMI
CV. BL
PUK SPAI FSPMI
PT. DIR

±11 orang
±19 orang
±160 orang

726 orang
Jumlah massa kurang-lebih sama dengan massa May Day
2014
PUK SPAI FSPMI
±11 orang
PT. FFI (KFC)
PUK SPAI FSPMI
±45 orang
PT. JACOBIS
PUK SPAI FSPMI
±59 orang
PT. PP
PUK SPAI FSPMI
±102 orang
PT. AA (BDG)
PUK SPEE FSPMI
±69 orang
PT. CWI
PUK SPAMK FSPMI ±20 orang
BCC
PUK SPL FSPMI PT. ±175 orang
M-IV
PUK SPAI FSPMI SV ±5 orang
(KBS)
PUK SPAI FSPMI
±11 orang
CV. DLS
PUK SPAI FSPMI
±19 orang
CV. BL
PUK SPAI FSPMI
±160 orang
PT. DIR
PUK SPAI FSPMI
±27 orang
PT. EJ
PUK SPAI FSPMI
±26 orang
PT. P88
PUK SPAI FSPMI
±34 orang
PT. PRM
PUK SPL FSPMI PT. ±16 orang
SJI
PUK SPAMK FSPMI ±68 orang
PT. TDM
PUK SPL FSPMI PT. ±368 orang
DCP
1.215orang

1. Data tersebut berdasarkan estimasi massa aksi saat rapat persiapan aksi;
2. Jumlah massa aksi berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam perusahaan;
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3. FSPMI tidak dapat mendapatkan data aktual berapa kali aksi tiap tahun dan
berapa jumlah massanya;
4. Data aksi tersebut masuk dalam agenda tetap aksi tahunan yang mana
partisipasi dalam aksi bersifat wajib untuk setiap anggota;
5. Partisipasi anggota dalam aksi merupakan tanggung jawab Pimpinan Unit
Kerja dalam perusahaan.
Sumber: Data diperoleh dari Sekjen FSPMI Surabaya
Seperti yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2015 ini, FSPMI mengerahkan
sebanyak 50.000 anggota untuk melakukan aksi besar-besaran yang berpusat di
depan Gedung Gubernur Kota Surabaya dalam aksi May Day. Buruh-buruh
tersebut terdiri dari anggota FSPMI yang berasal dari seluruh PUK se Jawa Timur.
Aksi ini digelar dengan mengusung sebanyak 18 isu nasional maupun daerah,
salah satunya meminta Pemerintah merevisi Peraturan Kementerian nomor 19
Tahun 2012 tentang outsourcing, serta penghapusan sistem outsourcing. Di sisi
lain, buruh meminta untuk merevisi total undang-undang nomor 2 Tahun 2004
tentang Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI).37

Gambar III.6. Tuntutan FSPMI Kepada Pemerintah Untuk menghapuskan
Outsourcing. Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti
37

Penuturan Koordinator Aksi May Day pada Konpers yang diadakan di LBH Surabaya tanggal
28 April 2015 pukul 13.00
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Gambar III.7. Aksi Ribuan Buruh FSPMI Saat May Day 2015 di Depan Gedung
Gubernur Jawa Timur. Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti
Menurut Anggoro, terdapat mekanisme aksi yang akan dilakukan. Untuk
mengkoordinasikan aksi yang akan dilakukan, pimpinan FSPMI terlebih dahulu
mengirimkan surat undangan kepada para anggota melalui SMS maupun
memanfaatkan akun-akun media sosial seperti facebook. Sebelum hari H
dilakukannya aksi, mereka berkumpul untuk memberikan instruksi terkait
bagaimana mekanisme jalannya aksi yang akan dilakukan. Setelah itu, pada saat
hari H, biasanya para buruh anggota FSPMI berkumpul di satu titik yang telah
ditentukan untuk menunggu para anggota lain yang belum datang. Misalkan aksi
akan dilakukan di Gedung Grahadi, maka mereka biasa berkumpul di KBS atau
bunderan Waru. Kemudian mereka bersama-sama melakukan longmarch dengan
memblokir jalan raya besar menuju lokasi dimana aksi akan dilaksanakan.
Sedangkan untuk isu outsourcing lokal terkait kasus personal dengan perusahaan,
FSPMI seringkali melakukan aksi demo di depan kantor perusahaan maupun di
depan rumah pemilik perusahaan yang memiliki kasus. Mereka melakukan orasi
kepada pemerintah maupun pihak perusahaan agar merevisi dan mengganti
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kebijakan yang mendiskriminasi buruh outsourcing. Orasi biasa dilakukan di atas
mobil komando dengan meneriakkan tuntutan-tuntutan mereka dan menyanyikan
lagu buruh.

Gambar III.8. Mobil Komando yang digunakan oleh FSPMI. Sumber: Koleksi
pribadi peneliti
Dengan keinginan untuk menghapuskan sistem outsourcing yang dirasa
sebagai model perbudakan modern, hal inilah yang mendorong FSPMI untuk
membuat strategi bagaimana sistem outsourcing itu dapat dipersempit kemudian
setelah surut dapat hilang secara perlahan. Salah satunya juga dilakukan dengan
penekanan politik. Seperti pada tahun 2014 kemarin saat pemilihan presiden,
FSPMI dengan lantang memberikan dukungan kepada salah satu calon yaitu
Prabowo. Padahal sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun FSPMI mendukung
partai PDIP.
Hal ini dilakukan karena Prabowo berjanji akan menghapuskan sistem
outsourcing dalam program kerjanya nanti. Kemudian menghapuskan sistem upah
murah, salah satunya dengan menaikkan item KHL dari 60% menjadi 84%.
Karena dengan 84% item KHL, maka gaji para buruh sudah di atas minimal.

III-61

Sehingga mereka tidak perlu bersuara di jalan lagi untuk menuntut dan mengkritik
pemerintah. Dukungan ini dilakukan dengan membuat perjanjian yang bernama
“Sepultura” dengan calon presiden, namun yang bersedia untuk menandatangani
perjanjian Sepultura tersebut hanyalah pasangan Prabowo-Hatta.38
Sepultura merupakan sebuah komitmen yang meliputi upah layak dengan
84 item KHL, tidak ada lagi penangguhan upah minimum, penghapusan
Outsourcing, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, guru honor, UU Pekerja
Rumah Tangga, perlindungan TKI, UU Ormas, transportasi publik dan rumah
murah. Siapapun pemenangnya dalam Pemilu, tidak akan mengurangi militansi
FSPMI terhadap komitmen Sepultura. Namun pada realitasnya ternyata pasangan
Jokowi-JK lah yang memenangan Pemilu 2014 kemarin. Sehingga akan sedikit
susah untuk mewujudkan poin-poin Sepultura agar dapat dijalankan oleh
pemerintah saat ini.
Selain membuat sebuah kontrak politik melalui Sepultura dengan calon
Presiden, penekanan politik juga dilakukan FSPMI untuk go politic dengan suatu
rencana untuk membuat sebuah partai politik yang berbasis buruh. Sebab berbagai
kebijakan ketenagakerjaan yang diterbitkan pemerintah selama ini dinilai belum
optimal melindungi hak-hak kaum pekerja. Sehingga saat ini kaum pekerja,
khususnya di sektor formal, belum dapat hidup sejahtera.

38

Penuturan Agus pada tanggal 27 September 2014
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Gambar III.9. Logo yang dibuat FSPMI untuk Go Politik Saat Pilpres Tahun
2014. Sumber: web FSPMI (www.koranperdjoeangan.com)
Menurut Agus Suprianto, agar pekerja tidak lagi hanya mengandalkan kontrak
politik dengan partai-partai politik (parpol) yang ada, tetapi juga mulai berpikir
untuk mendirikan patai politik sendiri.
―
Jadi kita bicara strategi umum untuk kita, kemudian memang misi kita
bagaimana suara kita berpengaruh lebih besar dan dapat menimbulkan
kebijakan, itu misi kita. Kemudian yang kedua yang paling kita citacitakan yaitu perjuangan publik tadi untuk go politik memang kita, intinya
kita maju dalam ranah politik. sehingga kita dengan segala upaya tentunya
harus di dukung dengan upaya yang bersih tadi.‖
Upaya untuk membangun partai politik, langkah awal yang akan dilakukan
adalah dengan membentuk suatu ormas sebagai organisasi payung. Ormas inilah
yang akan menyatukan seluruh elemen gerakan rakyat ke dalam wadah nasional
yang

terstruktur

dan

terorganisasi

sampai

pada

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota. Pembangunan ormas ini dilakukan untuk mematangkan konsep
ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagai jalan keluar dari persoalan
permasalahan buruh di Indonesia sebagai langkah awal. Setelah sudah siap, ormas
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inilah yang nantinya akan bertransformasi menjadi partai politik dan menjadi alat
untuk merubah sistem ekonomi politik di negara ini.
Dengan memiliki alat politiknya sendiri, maka kaum buruh memiliki
harapan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat diwujudkan. Sebab tanpa
alat politik, mimpi dan cita-cita kaum buruh memiliki keterbatasan. Sebab sampai
saat ini perjuangan buruh masih sulit untuk dapat membuat Undang-Undang.
Yang dapat dilakukan hanyalah membuat draft lalu mengawal aspirasi mereka
dengan melakukan aksi di jalan.
III.2.3. MONAS (Mogok Nasional) dan MODAR (Mogok Daerah)
Dengan mengusung jargon ―
HOSTUM‖ (Hapus Outsourcing, Tolak Upah
Murah), FSPMI terus berjuang untuk menghapuskan sistem outsourcing dan isuisu perburuhan lainnya. Upaya ini terus-menerus dilakukan oleh FSPMI karena
berbagai macam tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah tidak
mendapatkan jalan keluar, sehingga pada tahun 2012 para buruh yang tergabung
dalam FSPMI melakukan mogok kerja massal atau sering dikenal dengan
MONAS (Mogok Nasional).39
Pada dasarnya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh FSPMI dibedakan
menjadi dua, yaitu Mogok Nasional (Monas) yang dilakukan untuk menanggapi
isu-isu nasional, dan Mogok Daerah (Modar) yang dilakukan untuk advokasi
kasus yang berkaitan dengan perusahaan di daerah-daerah. Dalam melakukan
mogok tersebut seringkali tidak hanya satu isu saja yang diangkat. Misalnya pada

39

Wawancara dengan Agus Suprianto Koordinator FSPMI Sidoarjo pada 26 September 2014
pukul 18.00 di Kantor Sekretariat FSPMI Cabang Sidoarjo.
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aksi mogok kerja tahun 2012, isu yang diangkat mengenai upah, outsourcing dan
jaminan kesehatan bagi para buruh.
Mogok Nasional pada 3 Oktober 2012 tersebut merupakan puncak aksi
perjuangan penuntutan kepada pemerintah untuk menghapuskan outsourcing yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan diikuti
pemogokan kerja oleh sebanyak 5000 buruh FSPMI di Jawa Timur, termasuk
Surabaya. Dengan aksi besar-besaran yang didukung oleh adanya Monas tersebut
Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 yang
mengatur tentang ―
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
kepada Perusahaan Lain‖ namun tetap tidak dapat menghapuskan sistem
outsourcing. Bahwa hanya diperbolehkan lima jenis pekerjaan yang boleh
dipekerjakan kepada buruh outsourcing. Namun tetap saja dalam Permenaker
tersebut tidak dimuat sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran sistem
outsourcing. Hal ini relevan dengan teori tahapan gerakan menurut Baldridge
pada tahap terakhir yaitu outcomes. Dimana suatu pergerakan dikatakan sudah
berhasil apabila gerakan sosialnya telah mampu mempengaruhi kebijakan. Dalam
hal ini FSPMI mampu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Permenaker
Nomor 19 Tahun 2012.
Mogok kerja dilakukan sebagai upaya dari FSPMI maupun para buruh
outsourcing dalam menuntut keadilan dan memberikan efek jera kepada
perusahaan serta dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Nuruddin,
hal ini juga dilakukan agar tuntutan terkait hak-hak normatif yang diajukan oleh
para buruh dapat dikabulkan oleh pihak perusahaan serta tuntutan agar buruh
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outsourcing dapat segera diangkat menjadi karyawan tetap. Sehingga buruh
outsourcing mempunyai posisi dan masa depan yang jelas serta tidak lagi
dibayangi oleh ketakutan akan di PHK sewaktu-waktu. Namun dengan
dilakukannya mogok kerja ini, masih sedikit respon positif yang diberikan oleh
pemerintah. Respon tersebut hanya bersifat sementara untuk meredam aksi mogok
kerja agar tidak berkepanjangan. Hanya sekitar 50% tuntutan yang di kabulkan
oleh pemerintah, tetapi selanjutnya pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan
kembali terulang.40
Salah satu contoh dapat dilihat pada PT. Maspion 4 Surabaya dimana pada
tahun 2014 sebanyak 250 karyawan anggota FSPMI melakukan mogok kerja
daerah untuk menuntut hak-hak buruh outsourcing dengan mematikan produksi
perusahaan, namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh anggota FSPMI yang
merupakan karyawan tetap. Para anggota FSPMI ini melakukan sabotase pada
perusahaan dengan aksi mogok kerja dan melakukan sweeping ke dalam area-area
produksi. Mogok kerja dilakukan selama dua kali, yang pertama karyawan FSPMI
PT. Maspion 4 menginap selama dua hari dan memblokir area depan dan pintu
masuk perusahaan, dan yang kedua mogok kerja selama tiga hari dan diikuti
solidaritas teman-teman FSPMI se Jawa Timur. Tuntutan yang mereka ajukan
adalah (1) angkat buruh outsourcing menjadi karyawan tetap; (2) bangun masjid
untuk tempat beribadah para karyawan; (3) kembalikan uang premi; (4) berikan
hak cuti pada buruh outsourcing. Dengan hanya sebanyak 300 anggota yang
melakukan aksi, mereka berani membela ribuan buruh outsourcing yang ada di

40

Penuturan Anggoro pada tanggal 25 Oktober 2014
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perusahaan. Namun tetap saja tidak ada respon baik dari perusahaan untuk
menanggapi tuntutan para buruh tersebut. Perusahaan tetap saja tidak
menghiraukan dengan tetap melanggengkan sistem outsourcing dengan segala
pelanggaran yang dilakukan. Sehingga sampai saat ini FSPMI masih terus
berupaya untuk melakukan pendampingan kepada buruh outsourcing yang berada
di PT. Maspion 4 dan mendesak perusahaan untuk mengabulkan tuntutan mereka.
Selain itu, mogok kerja daerah juga dilakukan anggota FSPMI yang
merupakan buruh outsourcing di PT. Duta Cipta Pakar Perkasa Surabaya. Setelah
melakukan audensi (lobbying) dan aksi dengan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja,
Polda, Polres maupun DPRD tidak mendapatkan jalan keluar, maka pada tanggal
16 Februari mereka mengirimkan surat mogok pada perusahaan. Namun setelah 5
hari mogok kerja, ternyata perusahaan malah menganggap buruh-buruh tersebut
mengundurkan diri dari perusahaan. Karena perusahaan menganggap telah
memberikan surat panggilan kepada para buruh, namun surat tersebut merupakan
surat terbuka yang di tempel di depan pintu gerbang perusahaan. Menurut
perusahaan hal tersebut sudah sesuai dengan undnag-undang, padahal sesuai yang
tertera di undang-undang, apabila memberikan surat panggilan haruslah
mengirimkan surat tersebut ke rumah masing-masing buruh selama dua kali
berturut-turut. Sehingga para buruh tidak menganggap surat tersebut sebagai
pemanggilan dari perusahaan.
Dengan bergaining yang dilakukan sebelumnya, para buruh ini akhirnya
melakukan mogok kerja dengan duduk-duduk di depan pintu gerbang perusahaan.
Mogok kerja ini berlangsung selama satu setengah bulan, yaitu sejak 16 Februari
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sampai dengan 26 April. Karena yang melakukan mogok kerja adalah buruh yang
mayoritas bekerja pada sektor inti atau pekerjaan pokok seperti bagian welder,
feater dan flow sehingga membuat lumpuh produktivitas perusahaan.

Gambar III.10. Suasana Mogok Kerja di Depan PT. Duta Cipta Pakar Perkasa.
Sumber: Data Kasus PT. Duta Cipta Pakar Perkasa
Selain itu gerakan militansi para anggota FSPMI PT. Duta Cipta Pakar
Perkasa yang terlalu bersemangat karena gila akan keadilan sehingga terkadang
membuat polisi yang ada di lapangan sedikit kewalahan. Sebab tidak hanya 351
anggota yang berasal dari PT. Duta Cipta Pakar Perkasa saja yang melakukan
mogok, namun atas adanya solidaritas teman-teman FSPMI se Surabaya bahkan
se Jawa Timur, maka anggota FSPMI yang berasal dari PUK lain turut serta
melakukan mogok di depan perusahaan PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. Mereka
tidak hanya menetap selama berjam-jam, tetapi mogok tersebut sampai berujung
pada menginap di depan perusahaan dengan menggelar posko mogok. Hal inilah
yang membuat perusahaan akhirnya welcome dan suka tidak suka harus berdamai
dengan para pekerja. Karena secara undang-undang, selama belum ada keputusan
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hukum yang menyatakan bahwa mereka bukan lagi sebagai pekerja, maka mereka
masih tercatat sebagai pekerja PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. Sehingga pada
tanggal 27 April mereka kembali masuk kerja. Namun sampai saat ini pun
perusahaan masih belum mengeluarkan SK pengangkatan buruh outsourcing
sebagai pekerja tetap. Alasan yang diungkapkan oleh perusahaan adalah hal ini
akan dilakukan secara bertahap, perusahaan akan melihat kemampuan,
produktivitas dan kinerjanya. Seharusnya hal tersebut dilakukan perusahaan sejak
awal perekrutan pekerja, karena apabila pekerja yang telah bekerja selama 5 tahun
bahkan 7 tahun berarti telah memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik hingga
mereka mampu dipekerjakan sampai saat ini.
Meskipun telah dikeluarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 oleh
Menteri Tenaga Kerja, namun menurut Nuruddin hal tersebut secara ideologi
masih dirasa berat karena sistem outsourcing sampai saat ini masih tetap ada dan
berjalan. Sehingga saat ini usaha yang dapat dilakukan secara maksimal oleh
FSPMI salah satunya adalah membatasi pertumbuhan perusahaan outsourcing di
Surabaya dan melakukan pengawasan secara ketat.
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