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Tujuan penelitian ini adalah : Pertama untuk mengidentifikasikan sekaligus mendiskripsikan 

faktor - faktor utama yang melatarbelakangi pola komunikasi mereka serta frame of refference 

macam apakah yang aliansi kedua kelompok yang secara politis memiliki peran strategis ini. 

Kedua. mendiskripsikan pola - pola aliansi yang mereka bangun dan kembangkan selama ini, 

guna memberikan jalan yang lebih lapang bagi studi - studi tentang perburuhan di masa 

mendatang. 

 

Permasalahan yang muncul dan hendak diidentifikasikan melalui penelitian ini adalah : (1) 

Alasan - alasan rasional apa sajakah yang mendasari perlu dilakukannya aliansi antara buruh 

dengan mahasiswa, dan (2) Pola - pola aliansi semacam apakah yang mereka kembangkan dalam 

pemogokan dan unjuk rasa buruh mulai dari pembentukan opini, pengembangan isu - isu 

formulasi tuntutan buruh dalam pemogokan, perumusan bargaining power buruh berhadapan 

dengan pemilik modal dan alat - alat negara ( polisi dan tentara ) serta kegiatan pasca - 

pemogokan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung 

terhadap kehidupan buruh industri sehingga terjadi penajaman pemahaman tentang kondisi 

obyektif dan kualitas hidup sehari - hari mereka, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka 

butuhkan. Agar data yang diperoleh reliabel maka ditentukan terlebih dahulu beberapa informan 

kunci ( key informans ) baik dari kalangan buruh maupun aktivis mahasiswa untuk kemudian 

secara snowball sampling data semakin dilengkapi dan semakin mendalam. Di samping teknik 

wawancara langsung dengan pertanyaan yang bersifat terbuka data juga diperoleh dari sumber - 

sumber sekunder, baik dari nara sumber maupun literatur yang relevan dengan dinamika kasus - 

kasus perburuhan dan gerakan mahasiswa. Dalam hal ini diskusi - diskusi dalam kelompok buruh 

dan aktivis mahasiswa juga dijadikan sumber kelengkapan data. 

 

Teknik analisis data dilakukan secara berturut - turut melalui klasifikasi, pemilihan secara 

kategorial, keterkaitan antar data dan klaritikasi ( penjelasan ) kemudian pada tahap akhir 

dilakukan interpretasi terhadap data secara komprehensif. Penulisan laporan akhir dalam bentuk 



deskriptif- argumentatif. 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan beberapa hal berikut : Alasan - 

alasan rasional bagi perlunya aliansi buruh - mahasiswa adalah karena kuatnya upaya depolitisasi 

ORBA. Disadari bahwa depolitisasi dan deideologisasi di berbagai bidang, termasuk perburuhan, 

dan melalui berbagai rekayasa sosial menyebabkan kaum buruh tidak memiliki posisi tawar ( 

bargaining position) dan kemampuan menawar ( bargaining power) berhadapan dengan 

kepentingan pemilik modal. 

 

Ketidakberdayaan buruh di satu pihak bertemu dengan upaya mahasiswa yang tengah mengubah 

sifat dan orientasi gerakannya, dari gerakan yang cenderung elitis ke gerakan yang lebih populis. 

Pengorganisasian gerakan mahasiswa mencoba mencari orientasi baru dengan membangun isu - 

isu yang bersifat kasuistik seperti penggusuran dan perampasan lahan di Kedung ambo, 

Rancamaya dan Badega yang kemudian bergulir ke kasus - kasus perburuhan. Dalam hal ini 

terlihat keinginan sejumlah aktivis mahasiswa untuk merubah gerakan mahasiswa yang 

berkarakter intelektual menjadi gerakan massa. 

 

Idealisasi gerakan mahasiswa era 90 - an adalah berjuang bersama rakyat yang dalam 

pengorganisasian aksi mahasiswa berada di lapisan belakang dan berperan sebagai pendamping. 

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai adalah agar rakyat berani tampil memperjuangkan 

tuntutannya sendiri sekaligus melatih rakyat agar mampu mengorganisasi dan tahu 

memperjuangkan aspirasi. Sedangkan dalam jangka panjang diharapkan rakyat memiliki ( 

memulihkan dan membangkitkan kembali ) kepercayaan dirinya dalam mempertahankan hak - 

hak individu dan sosialnya. 

 

Pola - pola aliansi itu tetap dilakukan sampai menjelang bangkitnya gerakan reformasi, jatuhnya 

kekuasaan Orde Baru kemudian seolah memberi angin segar bagi gerakan buruh, sehingga para 

aktivisnya memiliki lebih banyak keberanian untuk mengartikulasikan kepentingan buruh secara 

lebih tegas, baik dengan maupun tanpa didampingi oleh mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan meskipun aliansi antara buruh dengan mahasiswa masih terbangun, akan tetapi 

polanya mulai menunjukkan pergeseran. Jika sebelum reformasi posisi dan peran mahasiswa 

baik sebagai aspirator maupun koordinator aksi sangat dominan, maka sesudah masa reformasi 

hal - hal yang berkaitan dengan perumusan program aksi dan pelaksanaannya terlihat para aktivis 

buruh lebih dominan dan mandiri. Dalam beberapa kasus, mahasiswa lebih berperan sebagai 

konsultan. Demikian pula dalam hal tema / tuntutan aksi yang diusung terdapat kecenderungan 

perubahan dari tema - tema politik ke tema - tema hak ekonomi dan kasus - kasus perburuhan 

yang lebih praktis dan lokalistik. 
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