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Upah Minimum Regional (UMR) sebegai salah satu hak normatif 
pekerja telah diberlakukan secara nasional terhitung mulai 1 
April 1995, akan tetapi, seringkali hak normatif yang merupakan 
kontra prestasi pelaksanaan kewajiban itu baru dipenuhi setelah 
diwarnai oleh aksi unjuk rasa dikalangan pekerja. 
8ahkan di Jawa Timur ada 3 sub sektor industri yang berkeberatan 
untuk malaksanakan ketentuan UMR tanpa alasan yang jelas, yakni : 
Sub sektor parkebunan, sub sektor garmen dan sub sektor industri 
kecil. 

Penelitian lnJ. bertujuan untuk mengungkap permasalahan 
tentang hak-hak normatif apa saja yang diterima oleh para peker
ja. Kemudian bagaimana sikap serta mekanisme pengusaha pada saat 
yang diterapkan. 

Penelitian lnl dilakukan di daerah Rungkut Industri dan 
Waru, berdasarkan pemikiran bahwa : Kedua daerah tersebut merupa
kan sentral industri yang cukup padat; Kasus pelanggaran hak-hak 
normatif pekerja oleh pengusaha seringkali terjadi; Pada umumnya 
hubungan industrial di kedua daerah tersebut memang sering berma
salah. 

Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan 
responden sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi yang terkait dengan masalah perubahan. 

Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan teknik anal isis 
Univarian (: deskripsi satu Variabel) yang dipertajam dengan 
analisis kualitatif. 

8erdasarkan hasil ana1isis data, maka dapat disimpulkan 
bahwa, pada umumnya para pekerja dapat memperoleh (telah mempe
rolsh) hak-hak normatifnya, meskipun untuk meraih tujuan tersebut 
harus melalui berbagai aksi unjuk rasa. 
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RATA PaNGANTAR 

Telah diketahui bahwa Surabaya dikenal sebagai kota indus

tri, oleh karenanya wajar jika sektor industri paling banyak 

menyerap tenaga kerja. 

Pada prinsipnya, mengelola suatu perusahaan bukan hanya mengha

silkan suatu keluaran untuk dipasarkan dan bukan hanya demi 

pemenuhan pangsa pasar, tetapi juga harus memperhatikan hubungan 

matarantai keterkaitan antar proses produksi. 

Periu kiranya digarisbawahi bahwa dalam kegiatan usaha industri, 

SDM memiliki nilai khusus yang sulit untuk disubstitusi oleh 

sumberdaya lainnya. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang 

serasi, para peraga yang berkaitan dengan proses menghasilkan 

keluaran harus dapat bekerjasama sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap lebih jauh ten

tang hak-hak normatif pekerja dan sikap pengusaha dalam menghada

pi tuntutan para pekerja. 

Surabaya, Oktober 1996 
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