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AINGKASAN HASIL PENELITIAN 

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMOGOKAN BURUH: STUDI 

TEtHANG TINGKAT KESEJAHTERAAN, JAMINAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA, PERASAAN ALIENASI, EFEKTIFITAS ORGANI

SASI BURUR DAN STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP BURUH INDUS

TRI DI KOTAMADYA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 

(Muhammad Asfar, Sutrisno, Endang Dwiyanti, 1995, 83 

halaman) 

Beberapa tahun terkhhir ini, khususnya setelah Kepres 

No. 27 tahun 1990 tentang pancabutan larangan mogok, 

terjadi peningkatan a k s i unjuk sara atau mogok k e r j a di 

kalangan buruh indust r i , Pertanyaannya adalah faktor

faktor apakah yang mempengauhi aksi pemogokan tersebut? 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karak

t e r i s t i k s o s i a l ekonomi, jaminan k a s e j ah t e r a an , tingkat 

alienasi, efektivitas organisasi buruh (SPS!), sekaligus 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan yang menyebab

kan pemogokan buruh. 

t.o k a s i penelitian ditetapkan di Kecamatan Rungkut 

Kodya su r ab ay a dan Kecamatan Waru Kabupaten Sidorajo, 

yang keduanya merupakan pu s a t industri di wi layah mas

ing-masing. Populasi penelitian adalah para buruh yang 

pernah melakukan mogok, dengan mengambi 1 200 responden 

sebagai sampel melalui teknik snowball sampling. Pengum

pulan datanya melalui tiga c a r a , y a i t u wawancara, ob-: 

servasi dan pengumpulan data sekunder. Data d i an a l t a i s 

s e c a r a kualitatif dan di s a j i k an dalam bent uk essay. 

Has;' penalitian menunjukkan bahwa umumnya para buruh 
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yang c t t ct i t : a d a l ab b e r i e n i s k e l arni n wanita dan belum 

kaw i n , Tlngkat kesejahteraan para buruh umumnya masih 

belum memadai. Hal ini dapat diamati dari ketidakmampuan 

buruh de I am memenuhi ke.butuhan-kebutuhan pokok sehari

harl, sepert i makan, pakaian dan fasilitas perumahan. 

Para buruh yang diteliti meskipun tergolong rentan 

namun mempunyai banyak strategi d a l arn mengatasi kesul i

tan ekonomi sehari-hari. Di antara strategi yang biasa 

dikembangkan para buruh mulai dari upaya mandiri seperti 

menghemat pengeluaran melalui memngurangi frekuensi 

makan, me n c u r a n q i jatah menu makan, mengurangi jatah 

j a j a n dan r e k r e a s i dan sebagainya. Untuk kebutuhan

kebutuhan yang mendesak, para buruh biasanya berhutang 

dan menggadaikan barang berharga yang dimiliknya .. 

Ke b an yaka n para buruh merasa teral i c n a s i . Dan p e r a

saan teraliellasi ini terllyata bersejajaran dengan keter

libatan mel'aka d a l arn aksi-aksi pemogokan. Umumnya para 

b'~ruh rnen : lai organisasi SPSI tidak c ap a t menyalurkan 

dan me nd e s a xl.a n kepent i ngan dan asp; r a s t anggotanya 

t e r h a c a p ;:'i h ak pengusaha. Sementara i t u , sebagian /besar 

para buruh men i 1ai j ami nan kesehat an dan kesel amatan 
'Ikerla yang ada masih tidak memadai. 

Sebagian besar buruh mengaku sebab utama mereka 

m~'akukar' pemogokan adalah karen a rendahnya upah, disu

sul d i s e b ab k an belum memadainya j arni n a n kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatam kerja, tidak adanya unit SPSI 

ci c e r c s ar a ar. masing-rnasing sekaligus belum efektifnya 

SPSI, dan _~1daritas sesama ternan. 

Dar i t E li1 t, any a 11 gad a • tim pen eli timeng a j uk ant i 9 a 

s a r a n c re l. t i s un t u k m:lgurar,gi rnuricu l n y a a k s ie ak s i pemo

go k 5.n d i In a s 3." rn a S 3 1":1 ~ ~'~I j a t an q . Per t am a, per 1u die f e k t 'i f 

k a.n n y ; 7" "i ~ J ':: 1 S PSI, k ~'i I"; :, U :; n y a fun 9 sipBJ) Ya 1 u ran k e p ,:; t"'; 

tin 9 and 5.n asp l r J. s i ~ au !r', bur u h. Ked u a , p i h a k per usa h Q 2UI 

h a r c s rnembG·~iL~?J.n up a h , minimal, s e s u a i KUM dan h ake h ak 

1 ..... .L / 

/ 
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buruh sebagaimana yang semestinya mereka peroleh. Keti

ga, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pember

ian s an k s i :lang lebih berat dan tegas k e p a da perusahaan 

yanG tidak clember; u pa h s e s u a i KUM dan melanggar hak-hak 

:u .... ~h. 

L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unair, 
048/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI!1994, 15 Juni 1994 ) 
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SUMMARV 

SOME FACTORS CAUSING LABOR STRIKE: A STUDY OF THE LEVEL 

OF WELFARE, THE WARRANTY OF WORK SAFETY AND HEALTH, 

ALIENATED FEELING, EFFECTIVENESS or LABOR UNION AND 

SURVIVAL STRATEGY OF INDUSTRY LABORS IN KOTAMADYA SURA

BAYA AND KABUPATEN SIDOARJO 

MUhammad Asfar, Sutrisno and Endang Dwiyanti; 

1994, 83 pages) 

In the recent years, especially after the implementa

tion of Presidential Decr~e (Keppres) no. 27, 1990 about 

the ruling-out of strike banning, there have been in

creasing number of strikes done by industry labors. The 

question is what factors that cause the strikes? 

This research is designed to describe social-economic 

characteristics, welfare warranty, level of alienation, 

effectiveness of labor union (SPSI), and so to demon

strate the factors causing the strikes. 

The location of the research is kecamatan Rungkut, 

Kodya S'---;·6.:::&.ya and Kecarr:21tan 'l'/.::.r;.ll KabupD.. ten Sidoarjo, 

both of WhlCh are the centr~s of industry ~n respective 

areas . The population covers all labors that have ever 

gone on strike, and 200 out of them are taken as re

spondents by means of s nowba : 1 sampl ing. Data are c.ol

lected in three ways: i n t e rv i ew , ob s e r va t i on and gather

ing secondary data. The data collected are qualitatively 

•
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analyzed and presented in essay. 

The results of research show that most labors are 

female and unmarried. The level of their welfare is 

still low. This can be seen r r orn the incapability of 

labors to meet their daily needs such as food, clothing, 

and housing. 
The I a b o r s , despite being economically weak, have 

various strategies for dealIng with their daily economic 

problems. Some strategies adopted by the labors are 

reducing the frequency and amount of meals, and reducing 

r e c r e a t i o n a act i v i t i e s , To rr.eet urgent needs, they 

usually bOI"row some money and mortgage their valuables. 

Most labors feel alienated, which is also related to 

their involvement in strikes. They judge that the labor 

union is not able to put forth and assert their inter

ests and aspirations to the m~naagement and or the 

owners. Furthermore, they also announce that the health 

wwaranty and work safety are not adequate. 

Most labors admit that the main reasons for them to 

st	 rike are due to low wages, inadequate warranty of 

we1 fare and of work safety and health, i1ieffect iveness 

of labor union, and labors solidarity 

(	 Rest. lnst. Faculty of Social and Political Science 
Airlangga University, 048/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI/1994, 
June 15, 1994 ) 
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KATA PENGANTAR 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan karak

teristik sosial ekonom i , j am i n an kesejahteraan, tingkat 

alienasi, efektifitas or sam s as i buruh (SPSI) , sekaligus 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemogokan 

buruh di Kecamatan Rungkut. Kotamadya Surabaya dan 

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. 

Tim peneliti merasa berhutang budi pada para respon-

den yang dengan sabar dan 'sedikit takut-takut' menceri

takan pendapatnya mengenai keadaan sehari-hari baik di 

rumah maupur, di pabrik Untuk i t u , bukan sekedar basa 

basi j i ka tim penel it i mengucapkan terimakasi h sedal am

d a l arnny a , Rektor Universitas Airlangga, khususnya Ketua 

Lembaga Penelitian Universitas Airlangga atas keper

cayaan kepada k arni dengan diijinkannya tim peneliti i n i 

untuk melaksanakan penelitian dengan b i ay a dari DP3M, 

tak lupa juga tim peneliti menyampaikan terimakasih. 

Akhirnya. tim peneliti mengharapkan saran dari perba

gai peminat studi perburuhan demi pe r b a i kan penelitian

penelitian perburuhan pad a masa-masa mendatang 

Wassalam 

Tim pen e l it i 

\/ i i 
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MIL I K 
PERPUSTAKAAN 

~UN1VERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahun-tahun terakhir ini, khususnya dua tahun terak

n i r , boleh dikatakan merupakan tahun pemogokan bu r uh , 

Sebelum t ahun 1990-an, aksi pemogokan yang d i qe l a r' kaum 

buruh memang masih tergolong biasa-biasa s a j a , Pada 

tahun 1987 hanya terjadi 37 kasus, tahun 1988 terjadi 39 

k asu s , dan t ahun 1989 bahkan t erus menu run hi ngga hanya 

terjadi 19 kasus aksi unjuk rasa buruh. Memasuki tahun 

1990-an, aksi unjuk rasa dan pemogokan buruh yang semen

tara waktu sempat red a tiba-tiba mencuat. Bersamaan 

dengan lahi,'nya Keppres no. 27 tahun 1990 tentang penea

but an 1arangan mogok t ereat at ak s i unj u k rasa buruh 

mengalami kenaikan. yakni menjadi 61 kasLis. 

Aksi ,,!njL-k r-asa can pemogokan b u r .... h t c ru s rnen i n q k at 

jumlahnya hingga tahun 1991 Sejak hak mogok mula; 

di berlakukan awal Orba demi mel indungi industri dan 

p e r e konc.nt an , boleh jadi tahun 1991 merupakan awal dari 

mulai rn a ra k n y a pemogokan b u r u h , Selama tahun 199,1, 

kuant itas aksi pemogokan buruh ya.ng muncul melonjak 

hingga t e r j a d i 130 kasus. 
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-------- -- -

Selama tahun 1992, aksi pemogokan tidak malah mereda. 

tetapi justru semakin intens terjadi. Di Jawa Timur 

s a j a , kasus pemogokan kaum buruh untuk tahun 1992 me

ningkat harnn i r seratus p e r s en dibanding pemogokan pada 

t a hu n 1991, :.ienurut catatan Ketua OPD SPSI Jatim, jumlah 

k a su s pemogokan bu r uh d i Jatim pada tahun 1991 s e k i t a r 

50 kali. Sedangkan tahun 1992 jumlahnya melonjak hingga 

98 kasus l en i f (Jawa pas, 2 Des etnbe r 1992). Dari data 

yang direkam Depnaker, aksi pemugokan buruh di kota-kota 

besar di Indonesia hingga bu l an Oktober s a j a tercatat 

sebanyak 5"'eBfiRyal, 177 k a s u s dan me 1 i bat kan seki t ar 

87.992 buruh (Kompas, 20 Pebruari 1993). Sementara r t u , 

menu rut catatan AAFLI, jumlah pemogokan di wilayah Jawa 

Barat dan DKI Jakarta selama bulan Januari-Nopember 1992 

adalah 190 kasus yang melibatkan 142.565.buruh. 

Aksi unjuk rasa buruh umumnya tidak terlokalisir di 
I 

satu perusahaan atau satu kota saja, tetapi terpencar di 

berbagai kantong-kantong industri --entah i t u d i Sura

baya, wilayah Jabotabek, Jawa Tengah, Malang, dan seba

gainya. Padam di satu tempat, tidak lama kemudian berko

bar lagi di t empat yang lain sehingga tidak heran jika 

banyak pengusaha dan penguasa yang dibuat was-was. Terus 

merebaknya aksi pemogokan buruh dikhawatirkan oleh 

pengusaha bisa merugikan kelangsungan produksi pe r u sa

haan. Sedangkan bagi penguasa, merebaknya aksi pemogokan 

buruh dikhawatirkan bisa merongrong stabilitas dan 

::::
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menurunkan citra Indonesia di mata investor luar negeri. 

Se 1ama t ahun 1993, aks i un j uk rasa dan pemogokan 

buruh masih terus terjadi. Bahkan, tidak jarang a k s i 

protes yang dilakukan buruh itu dalam beberapa kasus 

disertai dengan tindak kekerasan, s ep e r t i merusak oa

brik, memecah kaca, membakar mobil, dan aksi-aksi keker

asan lainnya. Oi Surabaya, misalnya dalam a k s i unjuk 

rasa yang terjadi di Maspion, pihak perusahaan terpaksa 

harus menanggung kerugi an besar karena aksi pemogokan 

ne 1edak hi ngga ke t i ndakan perusakan dan bahkan pemba

karan (Suyanto, 1994). 

Sampai tahun 1994, aksi unjuk rasa dan pemogokan 

buruh tidak j u q a menunjukkan tanda-tanda mau mereda. Oi 

Bekasi, rn i s a l n y a , pada tan9gal 11 Januari 1994 dalam 

sehari merebak lima kasus pemogokan buruh. Maraknya aksi 

pemogokan ini terutama sejak Menteri Tenaga Kerja menge

luarkan keputusan diberakukannya upah minimum yang baru 

mulai 1 Januari 1994. 

Akhir-akhir i n i , modus ope
o 

randi pemogikan buruh juga 

mengalami p e ru b a h a n , yaitu lebih terorganisasi dan 

saling ada k e t e r k a i t an Pemogokan di 1akukan secara 

bersama-sama, dikendalikan oleh seorang atau beberapa 

/
pemimpin, dan di lakukan dengan j urnl ah massa yang besar. 

Antara Januari sampai Mei 1993 s a j a tidak kurang dari .4 

k a s u s pemogokan buruh d i 1ak u k an secara bersama-sama 

t surva, 5 Me i 1993). 
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Meshipun tidak semua tuntt:tarl pOffia90~an bJr-Uh dipenu

hi namun umumnya pi hak Dab: 'I ~ (;)ei,~;u'.:"<l\I8.; me u-j a bu l han 

tuntutan pihak bu r uh , Evaluasi ope SPS! Kodya sur ab aya 

\ 
misalnya, menunjukkan bahwa 80% dar; 41 pemogokan buruh 

di Jawa Timur pada tahun 1991 tuntutannya dipenuhi 

(Surabaya Post, 12 DesemberI991). Persoa 1annya, apak ah 

pemogokan masih akan efektif untuk dijadikan sebagai 

sarana mengajukan tuntut~n ? 

Rata-rata tuntutan pemogokan buruh adalah kenaikan 

upah, pemberian cuti hamil atau cuti-cuti yang lain, 

pemberian THR (Tunjangan Hari Raya), jaminan kesalamatan 

dan kesehatan karja --termasuk pembentukan dan pangefek

tivan fungsi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3), pembentukan organisasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SRSI) dan efektivitas fungsi organi

sasi tersabut, dan sebagainya. 

Dalam kenyataannya, para buruh memang belum mendapat 

pe 1ayanan kesehat an dan kesel amat an ker j a secara ba i k. 

Studi oanu Rudiono menunjukkan, rata-rata pabrik --yang 

terkategori menengah dan kecil-- tidak menyediakan 

poliklinik dan tenaga medis (dokter). Bahkan, sejumlah 

pabrik di Rungkut hanya menyedi akan katak P3K, yang 

antara lain berisi o ab at merah, ar.t a l s i n , bodrex, para

mex, dan abat-obatan sejenis. f:a1au s a i a buruh mendadak 

s a k i t , pemilik pabrik b i a s a r ya h a n y a memberi uang 

Rp.500,- untuk berobat f:e Pu s k e srna s terdekat (Arif W. 

" 
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o i e t i , 1993). Meskipun pemerintah telah mengintruksikan 

pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan damn Kesehatan 

Kerja (P2K3) di setiap perusahaan, namun sampai sekarang 

fungsi lembaga tersebut belum berjalan dengan baik. 

Pada s i s i lain, upah buruh di Indonesia rata-rata 

masi h di bawah Kebutuhan Fisk Minimum (Zadju7i, 1990). 

Masi h banyak buruh indust r i di Rungkut (khususnya yang 

lajang) memperoleh u p a h antara Rp.40.000,- sampai 

Rp.50,OOO,- s e t j ap bulan (Surya, .') Me; 1993), jauh dari 

Kebutuhan Fisik Minimum untuk h i dup di Kodya Surabaya 

meskipun bagi seorang lajang. 

Menurut catata" yang ada, banyak perusahaan di daerah 

Jakarta c an s ex i t a r ny a yang memberi upah kepada k a r y a

wanny a h an y a Rp , 900,- s arnp a i dengan Rp. 1.900,- sehari 

--suatu j um l ah yang j aun d i bawah KUM DKI Jakarta yang 

ditetapkan Rp. 2.500,-/hari t Kompe s , 20 Desember 1991). 

Di tahun-tahun berikutnya, walaupun pemerintah sudah 

berkal i-ka 1 i menghim'bau para pengusaha untuk membayar 

buruh sesuii dengan ketentuan upah minimum yang ditetap

kan, nasib buruh tampak tetap tidak berubah. Di berbagai 

perusahaan, banyak buruh tetap menerima up ah di bawah 

KUM sehingga t idak mengherankan j ika mereka sehari

harinya harus hldup san~at sederhana atau bahkan sering

kali kekurangan. Di Jawa Tengah, mi s a l nv a , dalam tahun 

1992 ditemukan sebanyak 296 perusahaan yang mengupah 

buruhnya di bawah standar upah minimum yang telah dite

5 
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tapkan. 

Dengan k a l imat yang lebih umum, Menaker menyatakan 

meningkatnya unjuk rasa kaum buruh pad a dasarnya karena 

belum terpenuhinya empat hal. Pertama, karena perbaikan 

sistem pengupahan untuk seeara bertahap meningkatkan 

kesejahteraan p e k e r j a masih tersendat-sendat. Kedua, 

karena syarat kerja untuk menjamin hak dan kewajiban 

pekerja dan pengusaha mas i h belum ditaati sepenuhnya. 

Ket i q s , karena masih belum t e r j arni nnya keselamatan dan 

kesehatan pekerja dalam menjalankan tugasnya. Keempat, 

karena penegakan hukum ketenagakerjaan untuk menjamin 

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku aeap masih belum 

berjalan dengan normal. 

Meski tidak diakui ceme r i nt ah , namun, jika mau jujur 

target untuk mensejajarkan upah minimum (KUM) dengan 

kebutuhan fisik minimum (KFM) sesungguhnya adalah hal 

yang agak musk i 1 bi sa di penuhi. Sebabnya buk an sekedar 

karena lemahnya perangkat hukum yang t e r s e d i a untuk 

memaksa p e n qu s a h a mentaati ketentuan, tetapi kalau 

pengusaha oe r se d i a mentaati KUM biasanya yang t e r j ad i' 

adalah peningkatan upah itu selalu diikuti dengan kenai

kan harga bahan-bahan kebutuhan pokok di pasaran sehing

9 ani 1 a i t u k arb u r u h men j ad i s ama sa j a a tau bah k an 

semakin tertinggal. 

Harus diakui bahwa keeenderungan yang terjadi di 

banyak perusahaan adalah buruh lebih banyak ditempatkan 
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pengusaha nanya sebagai bagian dari mesin produksi 

dar 1 P s. o a c 1 t'! a r 9 6 i S t;? Q a 9 aim ~ t r a k e r j a l; . .-j 9 f,'1 tC> 11 ~ ali n 

hul'ul",gan s i mb i o s i s vmu t ua Li sme s a t a u dl~llg2..n '{i.lng l{Jl~!. iJi 

mata pengusaha, buruh kebanyakan dipandany sebagai s a l o h 

satu f ak t o r produksi yang harus ditekan n i l a i n y a agar 

outcome lebih menguntungkan. 

Seperti diakui Menaker, bahwa hingga kini tetap 

banyak pengusaha yang masih berilusi bahwa dengan mene

kan upah buruh serendah mungkin akan bisa mendongkrak 

peraihan l ab a yang lebih besar. Padahal, di samping 

malah melahirkan polarisasi sosial dan semakin membuka 

peluang perselisihan antara buruh dengan majikan, pem

berian upah di bawah KUM sesungguhnya juga bisa menjadi 

bumerang yang mengancam kelangsungan produksi perusahaan 

secara keseluruhan. 

Upah yang rendah, bukan saja akan menyebabkan buruh 

merasa d i eks o t o i t e s i , Lebih dar i itu, buk an tidak mu

ngkin kaum buruh juga menjadi teralienasi dari peker

jaannya. Buruh akan menjadi terasing dengan d i r t ny a 

sendi ri dan t idak lag; enjoy dengan pekerjaannya. se

hingga dalam jangka panjang mereka menjadi kurang termo

t;vasi dalam bekerja. 

Uniknya. meskipun rata-rata buruh mendapat upah yang 

pas-pasan --bahkan di antara mereka memperoleh up an .di 

bawah kebutuhan pokok-- namun mereka masih t e t ap c a oat 

bertahan hidup di perkotaan. Ar t i ny a , ada ms k an i srne 
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survival tersendiri yang dimiliki oleh para buruh indus

lri t e r s e bu t . 

B.	 Perumusan Masalah 

Dar; latar belakang di at a s , penelitian ini mengaju

kan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.	 Bagaimanakah karakteristik sosial-ekonomi buruh pa

brik? Te rma s u k d i s i n i adalah tingkat pendapatan, 

po l a konsumsi dan tingkat kerentanan buruh tersebut 

dalam mengatasi kebutuhan ekonomi sehari-hari. 

2,	 Seberapa jauh jaminan kesejahteraan, keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diterima oleh buruh pabrik? 

Seberapa jauh buruh pabrik tersebut puas dengan 

jaminan kesejahteraan yang diberikan pihak pengusaha 

(pabrik)? Termasuk di sini adalah, apakah ada hubun

gan antara tingkat kepuasan terhadap jaminan kesejah

teraan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima 

dengan .ke i kut sert aan mereka da 1am gerakan pemogokan 

buruh? 

3.	 Seberapa jauh buruh merasa teralienasi? Termasuk di 

sin i ada I a h , ap a k a h ada hubungan ant ara t i n s k a t 

alienasi itu dengan keikutsertaan mereka dalam gera

kan pemogokan buruh? 

4.	 Seberapa jauh organisasi SPSI dap a t berfungsi menye

lesaikan konflik kepentingan antara buruh pabrik dan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



pemilik p a b rj k ? Termasuk d i s i n i ad a l a h , apakah ada 

k a it an ant a r a t i d a k efekt i fnya f un q s i SPSI da 1am 

menyelesaikan kanflik kepentingan antara buruh pabrik 

dan pemilik pabrik tersebut dengan keikutsertaan 

mereka dalam gerakan pemogokan buruh? 

5.	 Strategi kelangsungan hidup macam apakah yang biasa 

dikembangkan oleh buruh industri untuk mengatasi 

kebutuhan hidup sehari-hari? Termasuk di s i n i peker

jaan sampingan apa yang ditekuni buruh industri untuk 

menambah sumber pendapatan hariannya? Siapa saja dari 

anggota keluarga yang dilibatkan dalam menambah 

sumber pendapatan tersebut? 
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T I NJAUAN pt.JSTAKA 

Sa 1 a h 2...itu sebab :l~i.':ICLi·,· Y·:i pcmcl~,.h'::l!l L''.Jrull ada I a h 

adanya pe r a s aan di pihak buruh bahwa terjadi ketidak

seimbangan ni 1a i tukar antara tenaga yang dikeluarkan 

dengan upah yang mereka terima. Dalam banyak k asu s , 

buruh oleh pihak perusahaan hanyalah dianggap sebagai 

suatu obyek (barang komoditi) dalam suatu proses produk

s i ; dan jarang yang melihat dari segi kebutuhan manu

sianya. Akibatnya, banyak buruh yang mengalami alienasi, 

ba i k t e r hadap sesamanya maupun kodrat 50S i a 1nya (John

son, 1986). Perasaan a1ienasi ini mengandung empat 

karakteristik yang satu sarna lain tidak bisa ditiadakan. 

yaitu n o r ml e s s , powerless, meaningless, dan social 

isolation (Miller, 1977). 

Faktor-faktor lain yang diduga menyebabkan muncu1nya 

gerakan pemogokan buruh ada1ah karakteristik masyarakat 

industri yang bersifat tungga1; adanya perbedaan dalam 

jenjang jabatan; adanya kelompok da1am perusahaan yang 

secara ge09raf;s maupun s o s i a l terisolasi dari lingkun

gan masyarakat l u a s : dan adanya ikatan yang luas di 

antara kelompok buruh tersebut (Eldridge, 1968). Faktor

faktor tersebut semuanya termasuk dalam faktor 1ingkun
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gan yang mempengaruhi kecenderungan pemogokan buruh, 

namun p eny eb ab ut amanya ada 1ah bagaimana para buruh 

tersebut memegang peranan sesuai dengan fungsi dan hak

hak mereka (Parker, 1985). 

Berkaitan dengan st ruktur organi s a s i perusahaan, 

biasanya t e r da oat dua organisasi kepentingan yang ser

ingkal i berlawanan. Yaitu organisasi buruh di satu sisi 

dan organisasi majikan di sisi Jain. Organisasi buruh 

kebanyakan t e r d i r j dan p e ke r j a-r pe k e r j a non-manual dan 

kadang-kadang disebut staff associations yang hampir 

t j dak mempunyai hubungan apapun dengan c i nak pengusaha. 

Mereka mempunyai fungsi untuk memperjuangkan ~epentingan 

buruh; dan menjadi penengah apabi 1a terjadi konflik 

kepentingan antara pihak bu r u h dan majiakan. Namun, 

seringkali yang muncul --khususnya di Indonesia-- organ

isasi-organisasi buruh, spsr mi s a l n y a , belum d a p a t 

menja1ankan fungsi penyalur kepentingan buruh. Akibatn

y a , buruh memperjuangkan kepentingannya dengan pemogo

k an , Perjuangan kepentingan buruh melalui sarana-sarana 

yang tidak konvensional tersebut oleh Muller dianggap 

sebagai perilaku kolektif agresif atau c i v i 1, disobe

d i en c e (Muller, 1979). 

Memang, s e j a k RepeJita IV, setelah b e r ak h i r nya boom 

mi n y ak , oe me r t nt an mulai men c h adao i tekanan s t r ukt ura I 

untuk mengubah strategi industri s ub s t t t us t impor ke 

or i r n t as : r2k~por. Irnp l i ka s.: d;~ri pergesera;l i n i adalah 
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-

keharusan untuk menyiapkan suatu angkatan kerja yang 

berdisip1in tinggi dan penekanan biaya produksi komoditi 

manufaklur agar dapat bersaing d i p asa r internasional 

(Danu Rudiono. 1992). Sebagai konsekuensi dari penekanan 

b i ay a produksi adalah rendahnya upah buruh dan menang

guhkan bia/a-biaya lain yang seharusnya menjadi hak para 

bu r uh , seperli pelayanan kesehatan, peralatan keselama

tan kerja, hak cuti dan sebagainya. Dampak lebih l an i ut 

adalah rendahnya tingkat kesejahteraan bu r uh , karena 

rendahnya upah yang diterima. Hal ini d t pe r bu r uk lagi 

dengan adanya kenyataan bahwa kebanyakan buruh industri 

berasal dari keluarga petani miskin (Wolf, 1980). 

Scott (1963) menganalisis konflik dalam kaitannya 

dengan pemogokan b u r un menjadi dua. Pertama, basic 

conflict, yaitu konflik yang terjadi ketika suatu kelom

pok merasa bahwa imbalan yang mereka terima tidak ses~ai 

dengan yang semest i nya. Perasaan semacam it ubi asanya 

muncul juslru setelah sistem upah yang mereka terima 

s ec a r a p e r i cdi k --setiap bulan misalnya-- berjalan cukup 

lama. Kedua, procedural conflict, yaitu konflik yang 

muncu 1 j i ka aaa pe rbedaan pendapat mengena i pe rsyarat an 

upah dan kondisi kerja. 

Memahami pemogokan buruh dari perspektif konflik, itu 

berarl i juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 

munculnya pemcgokan buruh sebagaimana faktor-faktor yang 

menyebabkan mun c u 1n y a konf Ii k , Se j auh in i , be 1urn ada 

r: MILIK i 
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kesepakatan di antara t ao r i t i s i konflik tentang faktor

faktor yang menyebabkan munculnya konflik sosial. Umumn

y a , para teoritisi konflik menjelaskan fenomena muncu l n

yo. konflik sesuai dengan l a t a r belakang disiplin ilmu 

ma s i n q-vma s i n q . Konflik rnu nqk i n s ok a l i c i s eb ab k an oleh 

kepentingan yang berbeda di antara du a pihak; mungki', 

pula disebabkan oleh persepsi, nilai dan tujuan yang 

berbeda. Tetapi, pada po k o kn y a dapat 1ah d i sebut bahwa 

konfl ik senantiasa menunjuk pad a s i t u a s i d i mana terda

pat dua hal atau lebih yang satu s ama lain saling ber

tentangan, tidak cocok dan semacamnya. 

Motivasi seseorang atau sekelompok orang untuk terli

bat dalam hubungan-hubungan yang bersifat konfliktual, 

senantiasa berkait dengan dua faktor. Motivasi pertama, 

berkait dengan usaha untuk mendapatkan nilai-nilai atau 

sumber-sumber, sedangkan motlvasi kedua berkait dengan 

us aha untuk mempertahankan ni lai-ni lai atau sumber

sumber yang ada. 

Dari k edua mot ivasi di at as , ap ab i la digunakan untuk 

mengamati konflik yang t e r i ad i , maka akan menampakkan 

tiga model situasi konflik. Pertama, adalah model 

'mendapatkan-mendapatkan'. Pada model semacam in; aktor

aktor yang berkonflik sama-sama berusaha untuk mendapat

kan sumber yang terbatas adanya. Kedua, adalah model 

'mendapatkan-~mpertahankan'. Dalam situasi konflik 

semacam ini, salah satu p i h ak yang berkonflik berusaha 

13 
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un t uk mendapat k an sumbe r- sumber yang 1angka, sement a r a 

itu p i h ak yang lain berusaha untuk mempertahankannya. 

Ket 19a adalah model 'mempertahankan-mempertahankan'.

D'a.Lam model ini, pihak-pihak yang berkonflik sama-sama 

be r u s aha untuk mernpe r t a ha'nzan sumber-sumber yang telah 

dimiliki atau dikuasai (RamTan surbek t i , 1992). 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meluasnya kon

f1ik dari segi kualitas, baik kualitas dalam pengertian 

intensitas konflik maupun kekerasan konflik. Intensitas 

konf1ik menunjuk p a d a pengeluaran energi dan tingkat 

keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik. Sementara 

itu, konse~ kekerasan lebih merujuk pada alat yang 

d i q u n a k a n o l eh pihak-pihak yang saling bertentangan 

untuk me n q e j a r kepentingannya. Tingkat kekerasan ini 

dapat sangat bervariasi, mulai dari negosiasi yang penuh 

d e n s an k e t e n a n q a n s arnp a i kekerasan t e r buk a , termasuk 

serangan t i s i k a t a s ma n u s i a atau miliknya (Johnson, 

1986) . 

Meluasnya konflik dari segi kualitas, intensitas 

konflik, rn e n u r u t Coser akan ditentukan oleh beberapa 

faktor bel' i kut ini: Pertama-tama berkait dengan besar 

kecilnya penyebab konflik. Semakin kondisi yang menye

babkan terciptanya konflik sebagaimana yang tersebut di 

atas terwujud dalam realitas, maka semakin intenslah 

konflik yang akan terjadi. Kedua adalah berkait dengan 

keterlibatan emosional di antara pihak-pihak yang 
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berkonflik. Artinya. semakin besar keter]ibatan emosion

al pihak-pihak yang berkonfl i k maka semakin intens pula 

konflik yang akan terjadi. Ketiga. adalah berkait dengan 

tingkat obyektifikasi. Semakin konflik diobyektifikasi 

atau d i balik kepentingan-kepentingan pribadi, maka 

semakin intens pula kontl ik yang akan terjadi. Obyekti

fikasi ini sangat dipengaruhi oleh i d e o l o q i , Artinya 

sebe rapa j auh kepent i ngan-kepent i ngan dapat d i sembuny i

kan di ba l i k simbo1-simbo1 ideo10gi. Semakin terdapat 

kesatuan ideologi maka semakin sulit untuk menyembunyi

kan kepentingan-kepentingan pribadinya. demikian pula 

s ebal i knya( Turner, 1978). Oi samping t t u , tingkat inten

sitas konflik juga d i pen qar uh i oleh tingkat kedekatan 

hubungan. Semakin tinggi tingkat kedekatan hubuna an , 

roaka semakin intens pula konf1ik yang akan terjadi 

( coser , 1956). 

Sementara itu, tingkat intensitas konf1ik di atas 

menjurus Dada --atau menggunakan-- kekerasan atau tidak, 

akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini. 

Pertama adalah saogat berkait d enqan rea1istik tidaknya 

tujuan atau kepentingan yang mendasari konf1ik tersebut. 

Semakin rea1istik tujuan atau kepentingan yang diperten

tangkan, rn a k a semakin terbuka ja1an untuk k ornp r om i , 

sehingga t'tlgk3t kekerasan ~emakin rendah atau sebalikn

yang be rkcn f l i k , maka sernak i n k ec i l kemungkinan untuk 
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mengakui cara-cara alternatif, dan semakin kaku sistem 

di mana konflik tersebut t e r j a d i , maka semakin keeil 

cara-cara alternatif yang tersedia. x e du a , adalah 

berkait dengan kekakuan struktur sosia1, semakin kaku 

s't r u k t ur sosial berarti kurang tersedia sarana-sarana 

institusional untuk menangani konflik dan ketegangan, 

maka semakln keraslah konflik yang akan terjadi. 

Ketiga adalah berkait dengan nilai kon f l f k itu sen

diri. Semakin konflik itu menyangkut nilai-nilai inti 

maka semakin keraslah konflik yang akan terjadl (Turner, 

1978). Hal ini sama sebagaimana yang dlkemukakan eleh 

Clifford Geertz bahwa kenflik ideologi yang terjadi 

akibat ketidaksenangan t e r ha d ap nilai-nilai kelompok 

lain, merupakan sebab utama kerasnya kenflik i ceert z , 

1973). Semakin pihak-pihak yang berkenflik tersebut 

merasa bahwa dirinya semata-mata merupakan wakil dar i 

kelempok-kelempoknya --di mana hal ini seringkali 

berkait dengan nilai-nilai inti yang diperjuangkan, maka 

semakin keraslah kenfl!k yang akan terjadi. 

Yang meo a ri k -un t uk dicermat i ada l ah , meskipun buruh 

industri --yang kebanyakan keluarga-keluarga miskin 

lainnya-- dihadapkan pada keterbatasan uo ah pada satu 

sis i dan kebut uh an sehar i -har i yang sangat mendesak dc,-l 

sulit c i oc nu h . di s i s i lain, seringkali mereka tetap 

d a p a t bert a h a n . Mereka mempunyai p o I a dan st r a t e j : 

tersendiri yang khas sebagai kiat untuk k e l an q s un q a n 
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hidupnya. 

Corner (1379) mencatat bahwa s e t i ap keluarga miskin 

d a p a t dipast 1 kan selalu mempunyai berbagai c a r a untuk 

menghindarhan di ri dari tekanan-tekanan ekonomi yang 

mereka h a o a p i . Salah satu eontoh adalah mengerahkan 

sebanyak mungkin an990ta keluarga untuk ikut serta 

meneari a t au memperoleh pendapatan k e l u a r q a , Juga, 

d i 1akukan d c n q an menganekaragamkan sebanyak mungk i n 

kegiatan k e r j a di antara rns r e k a , Hal ini dapat d i ue r o l eh 

dar; pekerjaan di sektor formal maupun informal, oleh 

kepala rumah tangga atau anggota keluarga yang lain 

(Sumardi dan Ever. 1992). 

Cara lain yang biasa dilakukan kaum buruh untuk 

mengatasi kehidupannya pad a saat yang sulit adalah 

dengan membentuk s a t u jaringan tertentu. Dalam penel i

t i ann y a di Jawa Tengah, Wolf (1986) menemukan bahwa 

sebagian basa' buruh industri umumnya menetap di sekitar 

tempat me re k a bekerja, membentuk suatu komunitas dan 

j a r i n q an 50S101 t e r s e n d i ri --baik dengan kerabat maupun 

.;ebagai e a l ar. sa t u us ah a un t uk memo e r t a-

Menurut Htyzer (1936), ada tiga pola j~ringan yang 

lazim d i bs . ::.,h bu r uh di wi1ayah perkotaan, yaitu: (1) 

jaringan s o s t a " yang didasarkan pad a sistem k e k e r ab a tan 

dan k e k e l u a rj.uan , Jaringan semaeam i n i dibentuk seeara 

sengaja o l e h buruh dalam usaha untuk mengatasi kemiski
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nan dan untuk mempertahankan hidupnya di kota; (2) 

ke1ompok-ke1ompok sosia1 baru yang dibentuk guna saling 

memenuhi kebutuhan ,antara buruh. Ke1ompok sosia1 ini 

-
b i sa bermacam-macam bentuknya, sepert i ke1ompok perte

t a n q q a an , ke1ompok orang-orang yang t i nggal b s r s ama , 

atau kelompok yang terjadi karena kesamaan ni lai keaga

maan; (3) ke 1ompok-ke 1ompok sos i a 1 dengan po 1a hubungan 

yang vertikal --yang kebanyakan dengan orang yang kondi

si perekonomiannya 1ebih mant ap . Pola hubungan seperti 

ini merupakan bent uk hubungan patront-client. 

Mt.;nculnya berbagai po1a jaringan sosial sebagaimana 

dikemukakan Heyzer itu sedikit-banyak bisa memberi 

petunjuk mengapa dengan sega1a kemiskinan yang diderita 

akibat upah yang rendah, kaum buruh ternyata tetap bisa 

survive meski seseka1 i mungkin terimbas musibah. Pal ing 

tidak, k a l aup un buruh tersebut sampat jatuh, tatapi 

karena adanya u1uran tangan --entah dari k s r abat atau 

teman-- maka da1am waktu yang tidak terlampau lama ia 

akan bisa bangkit l a q i dan kembal i tegar mengatasi 

kebutuhan hic'up (Soetandyo Wignjosoebroto. 1992). 

Hubungan-hubungan yang'dibentuk dan terbentuk antara 

sesama bt.;ruh tersebut biasanya tidak han~ mencerminkan 

hubungan ekonomi. Tetapi, ac ap k a l j 1ebih diwarnai oleh 

hubungan sosia1 kekerabatan dan solidaritas yang cukup 

tin99i antara satu dengan yang lain karena kondisi 

keuangan dan nasib mereka re1atif sarna. 

13 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



Pola kerja sarna yang ctikembangkan kaum buruh sebe

narnya tictak melulu hanya sebagai strategi untuk menyia

satai kebutuhan yang bersifat ekonomis semata. Tetapi 

Juga kebutuhan lain, seperti perlinctungan, perasaan 

aman, dan cerbagai kebutuhan sosial lainnya. 

Selain pembentukan kelompok atau jaringan s o s i e l 

seperti d i s e bu t d i a t a s , dalam kaitan i n i Carner (1988) 

melaporkan dari penelitiannya di India bahwa ap ab i l e 

kebutuhan akan pang an tidak dapat dipenuhi secara mema

dai, maka ada beberapa cara yang dilakukan untuk menang

gulanginya. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengane

karagamkan kegiatan kerja atau sumber usaha. Pekerjaan

pekerjaan yang paling merendahkan martabatpun acepke l t 

diterima --sekalipun upahnya relatif rendah atau bahkan 

hanya mendapatkan upah berupa makan. 

Sementara itu Clark (1986)mencatat ada eropat strate

gi yang bi sa d; 1akukan kaum buruh untuk memperbai ki 

taraf hidupnya, yaitu: (1) Informal social support 

network, yaitu pertukaran timbal-balik berupa uang, 

barang, dan j asa untuk mempertemukan kebutuhan sehari

hari dan kebutuhan mendadak. Jaringan sosial in; melipu

ti kerabat dekat, t e t anqs a atau teman kerja; (2) Flexi

ble househo:d composition, strategi ini terutama berla~u 

bagi kaum buruh yang sudah berkeluarga, yaitu dengan 

car a mengubah komposisi rumah tangga, seperti menitlpkan 
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~------- - -

anak ke n e n e k n y a di desa atau kerabat yang lain; (3) 

Mu I ; i o l e source of income, s t r at eq i i n i b i s a ditempuh 

dengan c ar a menyewakan kamar yang dimiliki, bekerja di 

sektor informal, atau pekerjaan berupah l a i n ny a ; dan 

(4)UnautlJorized land use, yaitu menggunakan tanah yang 

tidak sah untuk perumahan. 

Strategi-strategi sebagaimana disebut di atas, sudah 

tentu tidak dilakukan secara terpisah-pisah. letapi, 

acapkali di'akukan dengan serentak --tergantung seberapa 

berat kebutuhan dan tekanan yang harus dihadapi. Semakin 

besar k e bu t un an dan tekanan yang h a ru s dipenuhi sebuah 

k e l u a r c a , b i a s any a semakin b an yak strategi kelangsungan 

hidup yang ditempuh (Norma, 1992). 

'.'\- \.) 

• 
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Manfaat Penelitian 

Hasi 1 akhi r penel it ian ini diharapkan dapat memberi

kan sumbangan pemikiran --khususnya-- kepada pemerintah 

daerah, organisasi buruh (SPSI). p i hak perusahaan dan 

instansi-insatansi terkait dalam r~ngka menyusun berba

gai kebijaksanaan mengenai perburuan dalam rangka menye

lesaikan kasus-kasus pemogokan. 
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Di samping i t u , h a s i I a k h i r penelitian diharapkan 

dapat mElengkapi studi-"tudi tentang perburuhan --khu

susrlya P&mogokarl buruh-- yarlg selama i!'i telah dilakukan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



MILIK
 
PERPUSTAKAA N
 

"UNIVERSITAS AIRLANGGI"
 

SURABAYA
 

METODE PENELITIAN 

Lokasi pene1itian o t t cn t uk an secara purposive d i 

Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya dan Kecamatan 

wa r u , Dae r ah Tingkat II Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini 

d an an b a h.v a l a a ni c a s z r k z,u p e rt i mb q C:i wi y i i. i merupakan 

pu s a t i ncu s t r i di Kotamadya Surabaya rnaupun s i do ar j c . 

Dengan sendirinya juga merupakan pus at b u r uh , karena 

banyak para pekerja pabrik yang bertempat tingga1 di 

wi1ayah tersebut. Se1ain itu di wi1ayah ini setidak

tidaknya da1am dua tahun terakhir, sering terjadi kasus 

pemogokan buruh. 

Da1am penelitian ini diambi1 sejumlah 200buruh 

p ab r i k sebagai responden. Sementara popu1asi sasarannya 

ada 1ah para peker j a/bu ruh pabr i k yang menekun i peker

jaannya tersebut sekurang-kurangnya dua tahun dan pernah 

ikut ter1ibat da1am kasus pemogokan. 

Sementara itu, untuk menjaring responden sebagaimana 

jum1ah yang ditentukan, pene1iti menggunakari teknik 

s n owb s l l sampling. Caranya, pene1iti ter1ebih dahu1u 

mencari beberapa buruh yang pernah me1akukan pemogokan 

untuk dijadikan key in t o r men , kemudian secara berantai 

mereka diminta menyebutkan buruh lain yang pernah me1a
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kukan hal jang sarna. Beberapa buruh yang ditunjuk o l eh 

key informan tersebut kemudian diwawancarai sebagai 

s arnoe 1 • 

Pengumpu)a" d a t an y a d i La k u k an melalui tiga cara. 

Pertama, wawancara 1angsung ke responden dengan menggu

nakan dua perangkat k ue s i on o r , yaitu yang terst ruktur 

tertutup; dall menggunakan interview guide yang lebih 

banyak berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka dan bersifat 

lebih me n d a l am. Kedua, melakukan observasi terhadap 

kehidupan b u r uh pabrik s eha r i e ha r i nya , termasuk mengama

ti langsung apabila selama waktu penelitian terjadi 

pemogokan, buruh. Dan ketiga adalah, melakukan koleksi 

data sekunder di instansi-instansi terkait. 

Data yang masuk disajikan dalam bentuk essay, dan 

sejauh mungkin diadakan pembahasan teoritis terhadap 

data yang ditemukan. Juga ditampilkan tabel frekuensi 

maupun t abe 1 s i 1ang guna memudahkan pembaca memahami 

laporan penelitian. 
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HASIL D~N PEMBAHASAN 

Dalam uraian tentang Hasil dan Pembahasan in i, akan 

diutarakan temuan-temuan penelitian sebagaimana yang 

telah dirumuskan dalam tujuan peneltian. Untuk melengka

pi arti dan memberi makna dari temuan-temuan penelitian 

yang ada, tim peneliti berusaha sejauh mungkin membahas 

temuan-temuan data tersebut untuk dikaitkan dengan 

teori-teori yang ada atau penelitian lain yang sudah 

dipublikasikan atau dilakukan. 

Untuk i t u , dalam uraian Hasil dan Pembal1asan ini 

sejauh mungkin akan difokuskan untuk menjawab persoalan

persoalan utama yang telah diajukan dalam perumusan 

masalah, yang untuk menjawab lima permasalahan yang 

diajukan, dirangkum dalam enam sub pembahasan. Keenam 

sub pembahasan tersebut ad a l ah tentang Karakteristik 

Sosial dan Tingkat Kesejahteraan Buruh; Tingkat Kerenta

nan dan Strategi Kelangsungan Hidup Buruh; Perasaan 

Alienasi Buruh; Efektivitas Organisasi Buruh (SPSI); 

Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Buruh; dan 

Intensitas Pemogokan Buruh. 
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A. Karakteristik Sosii\l dar! Tinukat. Kcse !at;teraan Buruh 

Dalam banyak p e n e Li t I a r. d i p e r c Lc h gal:ilJarar. bahwa 

umumnya par-a buruh industri a d a La h be r j e n i s l:elamin 

wanita. Bahkan , pena l i t i a n Wolf d ; Jawa Tengah (1986) 

menemukan kecenderungan bahwa sebagian besar wanita yang 

bekerja di sektor industri sebagai buruh pabrik adalah 

wanita muda dan belum menikah. Hal yang sarna juga dite

mukan oleh Heyzer (1986) dalam studi yang dilakukan di 

beberapa wilayah di Asia Tenggara. 

Di negara-negara sedang berkembang, memang ada kecen

derungan bahwa perusahaan umumnya lebih suka mempekerja~ 

kan buruh wanita yang muda dan belum menikah, di antar

a n y a untuk alasan penghernatan. Suatu penelititian di 

daerah Tangerang, Jawa Barat, misalnya, menunjukkan 

banyak perusahaan mencari tenaga kerja wanita yang 

berumur antara 13-20 tahun dan belum kawin agar bisa 

diperoleh tenaga ker j a dengan upah yang relatif murah. 

Dengan mempekerjakan wanita muda dan belum kawin, para 

pengusaha relatif dapat rnenghernat biaya produksi karena 

tidak rnengeluarakan biaya tambahan untuk tunjangan 

keluarga (Mather, 1982). 

Di daerah Surabaya dan Sidoarj~, di mana penelitian 

ini dilakukan, ditemukan fakta yang kurang lebip. sarna 

dengan yang ditenukan oleh Wolf, Heyzer dan Mather. 

Meskipun sebagian besar responden yang diteliti tidak 

0'-- '-' 
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terlalu muda sebagaimana yang telah diungkap oleh para 

peneliti di atas, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahawa sebagian besar bu ruh industri yang diteliti (62 

persen) berjenis kelamin wanita; sementara 38 persen 

lainnya berjenis kelamin laki-laki. 

Bagi pengusaha, mempeke~jakan wanita agaknya lebih 

menguntungkan dibanding kaum pria. Di antara faktor yang 

menguntungkan pengusaha adalah para wanita umumnya tidak 

banyak me nurrt.ut; yang mac am-rna c am . Tenaga k o r j a wanita, 

apalagi yang berasal dari pedesaan dan masih tradision

aI, biasanya banyak menurut daripada menuntut. Sehingga, 

kalau ada kekurangan dari pihak pengusaha, apakah 

berkaitan dengan masalah upah maupun tunjangan kerja 

Iainnya, mereka lebih mudah bersikap kooperatif. Di 

samping itu, para wanita umumnya tidak menuntut gaji 

yang terialu tinggi, sehingga upah mereka bisa dibayar 

relatif murah (Froebel, 1980). 

Data di atas menarik jika dikaitkan dengan ancangan 

teoritis yang selama ini dipahami oleh banyak teoritisi 

sosial, yang umumnya menilai wanita kurang suka terhadap 

bentuk-bentuk kekerasan dan perilaku politik non konven

siona1. Penelitian Pomper di Amerika Serikat misalnya, 

menunjukkan bahwa kebanyakan wani ta tidak suka dElOgan 

--bukan hanya perilaku-- partai politik atau pemerinta

han yang mendukung kebijaksanaan perang (Pomper, 1978). 

Hal yang sama juga ditemui oleh studi Lipset di beberapa 
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negara Ercpa Barat, yang umumnya para wanita tidak suka 

dengan organisasi atau parlai politik yang mendukung 

kebijakan ya~g bersifat radikal (Lipset, 1988). 

Pertanyaan yang patut diajukan adalah, mengapa para 

wanita yang dalam banyak penelitian umumnya kurang suka 

terhadap berbagai bentuk kekerasan dan perilaku politik 

non konvensional tetapi dalam hasil penelitian ini 

justru menunjukkan fakta yang sebaliknya: Bahwa sebagian 

besar para buruh industr i yang pernah melakukan mogok 

adalah berasal dari jenis kelamin wanita. Apakah varia

bel "gender" yang selama ini digunakan untuk menjelaskan 

berbagai perilaku "feminin" wanita tidak bisa menjelas

kan realitas pemogokan buruh d Indonesia? Atau, data di 

atas hanyalah kebetulan belaka, karena sebagian besar 

pabrik mempekerjakan tenaga kerja wanita, maka merupakan 

hal yang wajar pula jika para buruh yang melakukan mogok 

adalah buruh wanita. Jawaban-jawaban secara pasti tentu 

akan didapatkan pad a uraian-uraian tentang hubungan 

berbagai va r i abe L penyebab pemogokan sebagaimana yang 

akan dipaparkan pada sub bab-sub bab selanjutnya. 

Dari segi umur dan status perkawinan responden, 

tampak bahwa umumnya buruh industri yang diteliti umurn

ya masih muda --meski tidak terlalu muda sebagaimana 

temuan beberapa peneliti di atas-- dan belum kawin. dari 

data yang mas uk , umur responden berkisar antara 17 sid 

44 tahun. Sebagian besar buruh industri berumur antara 
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17-25 tahun, yaitu sebanyak 44 persen responden. Jum1ah 

ini disusul responden yang berumur 26-34 tahun sebanyak 

28 persen; dan yang berumu:· 34 tahun ke atas sebanyak 28 

persen responden. Sementara itu, 58 persen buruh indus

tri yang diteliti mengaku be1um kawin, 40 persen 

lainnya sudah berkeluarga dan 2 persen duda/janda. 

Bagi pihak pengusaha, mempekerjakan tenaga kerja usia 

muda dan belum kawin mempunyai banyak keuntungan. Perta

rna, bagi buruh pabrik yang tidak begitu mengutamakan 

keahlian, yang lebih banyak mengandalkan tenaga kasar, 

usia muda adalah umur, produktif yang menyimpan banyak 

tenaga. Hal ini berbeda dengan buruh yang berusia 1an

jut, tentu mereka kurang bisa mempertahankan staminanya 

apabi1a melakukan pekerjaan yang 1ebih membutuhkan 

tenaga kasar --atau paling banter kecepatan-- sebagaima

na yang dituntut.para buruh pabrik. 

Kedua, pekerj a yang be lum kawin, bagi pengusaha, 

1ebih menguntungkan karena perusaha\n tidak 1agi men

yiapkan biaya tambahan seperti dalam hal tunjangan 

keluarga. Bagi para tenaga kerja yang sudah kawin, 

apalagi yang mempunyai anak, perusahaan harus menyedia

kan banyak tunjangan ke1uarga, apa itu berupa tunjangan 

kesehatan maupun tunjangan yang lain. Apalagi jika 

mernpeke:j3kan tenaga ke~Ja wanita yang sudah berkeluarga 

~eslkon:3 0~c: perusahaan akan jauh lebih hasar. Sebab, 

Jika tenaga ke~Ja wanita te~sebut hamil .. maka perusahaan 
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akan m~r;g:llami k e r uc i an , d",r,gan tetap menggaj i tenaga 

kerja ynng cidak produktif karena cuti hamil. 

Da r i ".:gi pendidikan, umumnya pendidikan para buruh 

.i nd u s t r r t i da k seburuk p e nd i.d i k a n para pekerja yang 

bergerak di seltor informal. Banyak kajian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa tenaga k e r j a , baik pria 

maupun wanita, yang bergerak di sektor informal urnurnnya 

berpendidikan rendah atau bahkan sarna sekali tidak 

mengenal bangku sekolah (Manning dan Effendi, 1985). 

Sebagian besar buruh industri yang diteliti mengaku 

telah menamatkan bangku SLTA, yaitu sebanyak 45 respon

den. Jumlah ini disusul responden yang menamatkan bangku 

SLTP, sebanyak 38 persen; sementara yang hanya pernah 

menempuh pendidikan SD sebanyak 15 persen. Menariknya, 

terdapat 2 per sen responden yang sedang menempuh pendi

dikan di perguruan tinggi. Dua responden yang sedang 

menempuh pendidikan PT ini mempunyai motivasi yang kuat 

untuk meraih karir melalui pendidikan tetapi karena 

keterbatasan dana terpaksa harus menyambi kuliah sambil 

bekerJa, meskipun sebagai buruh industri. 

Tingkat kesejahteraan buruh industri, yang dilihat 

d a r i k s mampu a n para buruh u t nu k memenuhi kebutuhan

kebuc~han pokok seperti perumahan, makanan dan pakaian, 

umumn y a t i n o k a t kesejahteraan buruh industri kurang 

memadai. ua r i s e q i perumahan misalnya, hampir s ernu a 

buruh yang diteliti tidak mempunyai rumah sendiri. Lebih 
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dua per t~;;a ::esponbden, 72 persen, rnengaku selama Ln i 

tinggal di te~pat kost; 18 persen mengcntrak rumah dan 

10 p e r s e r; ::'~:"~!lya tinggal d i r umah sendiri a t au orang 

tuanya. 

Bagi para responden, terutama yang berasal dari luar 

k o t a , hidup d i Surabaya dengan car a kost ternyata 

1ebih banyak menguntungkan. Oi samping menghemat biaya, 

dengan car a kost para buruh relatif dapat menjalin 

j a r i.nq a n sosia1, khususnya menjalin pertemanan bagi 

sesama buruh yang kost. Hidup di Surabaya atau Sidoarjo 

dengan cara mengontrak rumah membutuhkan biaya yang 

tidak kecil. Bukan hanya biaya kontrak rumah semata

mata, tetapi yang lebih ditakutkan bagi para buruh 

adalah biaya 50sial kontrak rumah. Dengan mengontrak 

rumah, mereka akan dianggap sebagai kepala keluarga 

sendiri, yang setiap saat dikenai iuran macam-macam dari 

kampung --yang menurut pengakuan responden-- jumlahnya 

tidak 5edikit. Apalagi, uang kontrak rumah harus dibayar 

dimuka yang jumlahnya ratusan ribu rupiah. 

Berbeda dengan hidup di Surabaya dan Sidoarjo dengan 

cara kost, dari segi finansial tidak terlalu berat jika 

dibandingkan dengan kon tr ak rurnah. Dengan car a kos t, 

penghuni tidak dibebani biaya macam-rnacam seperti biaya 

1istrik, biaya air, iuran karnpung bu1anan, iuran untuk 

peringatan hari-hari besar nasiona1, dan iuran-iuran 

kampung 1ainnya. Belum 1agi biaya atau uang kost yang 
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bisB dibayar setiap bulan atau minggu sekali, sesuai 

dengan cars pembaya r an up a r. yang mereka peroleh, tentu 

l c b i h raor r n c a n k a n dar' 1 p':id ..\ kontrak rumah yang harus 

sekall bayar Cl muka. 

Namun, t e npa t kost ba c i Vera buruh tidaklah seperti 

tempat kost yang biasa ji~unakan oleh para mahasiswa 

atau pegawai kantoran, yang terkesan mewah dan penuh 

fasilitas, ak an tetapi merupakan suatu kamar sederhana 

yang ukurannya tidak ter La Lu luas dengan keterbatasan 

fasilitas. Kebanyakan tempat kost para buruh merupakan 

kamar yang berukuran 3x3 di rumah yang dindingnya separ

uh terbuat dari tembok dan separuh lagi -7dinding bagian 
, 

atas-- terbuat dari kayu atau tripleks. Kamar ukuran 

3x3, bahkan ada yang berukuran 2x3 itu ditempati oleh 

dua orang atau lebih. Sementara itu, fasilitas yang 

disediakan biasanya hanya sebuah lampu berdaya 10 watt, 

itupun biasanya hanya boleh dinyalakan pad a waktu malarn 

hari saja. 

Para buruh umumnya juga mengaku kurang dapat rnemenuhi 

kebutuhannya dalarn hal pakaian: Meskipun urnumnya respon

den yang diteliti dapat mengganti pakaian yang dikenakan 

pada saat ke r j a dengan pakaian yang dipakai di rurnah, 

hal itu bukan disebabkan banyak pakaian yang rnere,ka 

mi.Li.k r , tetapi karena untuk bekerja pabrik diharuskan 

mengenakan pakaian seragam tertentu, sehingga tidak bisa 

pakaian tersebut tidak bisa dikenakan di rumah atau 
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sebaliknya. Sehagian besar responden, 76 persen, mengak~ 

tidak bisa memenuhi kebutuhan pakaian secara layak seba

gal~ana yang ~:harapkan. Hanya 24 pers@n responden yang 

mengaku bisa memenuhi kebutuhan pakaiannya secara layak 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Dari segi makanan para buruh juga masih belum dapat 

memenuhinya secara cukup , Sebagian besar buruh yang 

diteliti merasa belum dapat memenuhi kebutuhan gizi 

makanannya sesuai dengan tuntutan empat sehat lima 

sempurna. Terdapat 64 per sen responden yanag mengaku 

makanannya sering tidak memenuhi tuntutan empat sehat 

lima sempurna, 26 persen mengaku kadang-kadang t~rpenu

hi, dan 10 per sen lainnya mengaku tidak pernah memenuhi 

syarat makanan empat sehat lima sempurna. 

B. Tingkat Kerentanan dan' Strategi Kelangsungan Hidup 

Buruh Industri 

Secara umum, orang yang dikategorikan ke dalam kelom

pok rentan adalah orang yang dalam banyak hal tidak bisa 

menikmati hasil pembangunan, rapuh, tidak atau sulit 

mengalami peningkatan kualitas kehidupan. Biasanya, 

tingkat kehipan mereka relatif tidak bergerak maju atau 

membaik, bahkan bisa jadi akan bertambah buruk j i k a 

mereka tidak mampu mengemtangkan jaringan sosial dan 

pranata 30sial tertenlu van; menunjang. Tingkat penghi
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dupan Juga akan semakin rnc r.r-uruk j ka me re l... tidak rnarnpu 

mengembangkan mekanisme t e r t e n t u untuk mengatasi t e k a

nan-tekanan ekonomi yang cihadapi (Wignyosoobroto,1992). 

Di w11ayah perkotaan, beberapa kelompok yang diiden

tifikasi sebagai kelompok masyarakat rentan adalah 

tukang becak, kuli angkut, kuli bangunan, buruh serabu

tan, pegawai neger i rendahan, pembantu rumah tangga, 

pedagang kaki lima, gelandangan, termasuk juga bur uh 

industri (Norma, 1992). 

Meskipun begitu, a n t a r a satu kelompok masyarakat 

rentan dengan kelompok masyarakat rent an yang lain, atau 

antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, 

Kadar kerentanan mereka tidaklah sarna. Ada sebagian 

keluarga yang karena kerentanannya sangat goyah terhadap 

goncangan yang ada, meskipun goneangan itu hanya keeil 

sifatnya. Namun, ada sebagian keluarga yang meskipun 

kondisinya rentan tetapi karena mempunyai jaringan dan 

pranata sosial yang baik maka mereka dapat mengatasi 

kerentanan tersebut. 

Seperti yang berhasil ditemukan dalam penelitian ini, 

sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sebab utaman

ya adalah rendahnya penghasilan buruh Lnd u s t.r i . Upah 

buruh yang diteliti rata-rata berkisar a n t a r a Rp. 1.500 

sid Rp. 3.000 per h a r i , Upah sebesar ini tentu tidak 
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untuk seorang laJang seka1lpUn. Bag1 seorang 1ajang yang 

hidup di Surabaya "a t au Sidoarjo, r a harus mengeluarkan 

uang untuk penge1uaran rutin sepert1 biaya kost, makan 

sehari-hari, dan sebagainya. Apa1agi bagi buruh wanita, 

ia masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawa

tan tubuh seperti make up, pembalut, dan semacamnya. 

Belum lagi uang yang harus disisihkan untuk keluarganya, 

terutama para bururh yang berasa1 dari desa. 

Pengeluaran-pengeluaran rutin d1 at as masih ditambah 

1ag1 dengan pellge1uaran-pe~;eluaran tidak rutin, teruta-

Ina b:;.=.c:. ad a ;Zcbutuhan IHE~:;::~3:::ak y anq t i.d ak murick i n dapat 

d i.h i nd a r i s e p e r t ; sakit a~"':l ada k e Lua r q a yang sakit, 

membeli kad~ u~tuk menghadiri undangan haJatan tetangga 

at au teman sekerja, pu1ang kampung oagi buruh migran 

apabi1a ada ke1uarga di desa sedang mengadakan hajatan, 

dan kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya. Untuk memenuhi 

kebutuhan mendadak semaeam ini bukanlah pengeluaran yang 

keeil, apa1agi jika buruh tersebut tidak mempunyai 

tabungan sebagai persediaan. 

Tingkat kerentanan buruh industri itu semakin parah 

ketika harga kebutuhan pokok sehari-hari cenderung naik, 

sementara upah yang diterima dari pihak perusahaan tidak 

juga beran]ak nAik. Kebutuhan pokok seperti beras, gula, 

minj ak, dan s eraa c amnya , ser ingkali n a i k , terutama p ad a 

sat-saat 1ebaran at au musim tanam tidak berhasil. Pada

hal penghasi1an yang diterima buruh industri relatif 

.:' ,
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tidak bisa mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok 

tersebut. 

Bagi beberapa orang atau keluarga yang relatif mapan, 

kenaikan harga kebutuhan pokok tentunya tidak banyak 

berpengaruh, setidak-tidaknya tidak sampai menggoyahkan 

kehidupan keluargannya. Namun, persoalan tentu lain bagi 

keluarga-kewluarga yang rentan, kenaikan harga kebutuhan 

pokok atau adanya kebutuhan-kebutuhan mendadak yang 

tidak diperhitungkan sebelulnnya seringkali membuat 

keluarga tersebut goyah, bahkan yang tidak mempunyai 

mekanisme tertentu dalam mengatasi kesulitan tersebut 

bukan tidak mungkin menjadi collaps. 

Hasil temuan data menunJukkan, karena posisi mereka 

yang rentan dan rapuh secara ekonomi, seringkali terjadi 

para buruh industri dengan sangat terpaksa harus berhu

tang, merelakan barang berharga yang disayanginya diga

daikan --bahkan dijual-- sekedar agar dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sehingga kelangsungan hidupnya 

terjamin. Lihat tabel 1 berikut: 

....
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Tabel 1
 

Kebutuhan-Kebutuhan yang Memaksa Buruh Berhutang,
 
Menggadaikan atau Menjual Barang
 

Jenis Kebutuhan Sering Kadang Tidak Pernah 
(dalam persen) 

-_. 
Hakan Sehari-hari 34 46 20 

Sakit 32 37 31 

Anggota Keluarga Sakit 23 24 
-+ "'---~ 

53 

Biaya Sekolah 
I 

Slametan/Hajatan 

18 

13 

23 

20 
~--._

59 
-~------

67 

Membayar Hutang 31 34 35 

Dari tabel di atas tampak bahwa untuk memenuhi kebu

tuhan-kebutuhan yang elementer sekalipun, seperti 

makanan, kesehatan, dan pendidikan, seringkali memaksa 

para buruh untuk berhutang, menggadaikan atau menjual 

barang kesayangannya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan, 

kebutuhan.yang tidak elementer, seperti kebutuhan sekun

der atau tersier. Untuk memenuhi kebutuhan makanan 

sehari-hari misalnya, seringkali memaksa responden 

berhutang. Kebanyakan re sponden mengaku, gaj i mingguan 

yang mereka peroleh hanya cukup untuk makan sampai hari 

Kamis, bahkan beberapa mengaku har i Rabu kadang sudah 

tidak tersisa ~ang untuk makan. Hal ini terutama keban

yakan dialami aleh buruh yang masih baru. Di samping 

37
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gaj inya masih keeil, mereka urnumny a belum mempunyai 

mekanisme dalam mengatasi gal 1 yang serl::a terbatas. 

Dalam ko nd i s r semacam i n i . untuk memenuhi kebutuhan 

makan sehari-hari, kebanyakan mereka berhutang ke warung 

terdekat, yang menurut istilah mereka ngebon, yang akan 

dibayar jika hari gajian telah tiba. 

Selain soal makanan, kebutuhan lain yang dirasa buruh 

memberatkan dan seringkali memaksa mereka untuk berhu

tang, menggadaikan atau menjual barang kesayangannya 

adalah kebutuhan untuk pengobatan apabila dirinya sakit 

atau keluarganya ada yang sakit. Bagi kebanyakan buruh,, 

apabila dirinya atau keluarganya terserang sakit merUpa

kan suatu musibah, yang datangnya tidak terduga tetapi 

harus disembuhkan. Karena keterbatasan dana yang dimili

ki, tidak jarang jika ada anggota keluarga yang sakit 

--atau dirinya sendiri-- para buruh melakukan segal a 

eara,asal keluarganya atau dirinya memperoleh pertolon

gan medis. Untuk mendapatkan pertolongan tersebut, tentu 

membutuhkan b i a y a yang tidak keeil. Jangankan untuk 

berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit. untuk berobat 

ke dukun sekalipun masih dibutuhkan biaya yang tidak 

keeil. Namun, karen a keing i nan untuk menyembuhkan ke

luarga atau dirinya yang sakit, seringkali para buruh 

terpaksa berhutang atau menjual berbagai barang yang 

dimilikinya untuk menutup biaya pengobatan. 

Menurut Chambers (1987), jika keluarga miskin menda
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\ . 
• 

pat mus1bah aakit, terdapat dua akibat pokok yang harus 

dideritanya. Pertama, jika yang sakit kepala keluarga, 

misalnya buruh sendiri apabila sudah berkeluarga, maka 

hal itu akan menyebabkan kepala keluarga kehilangan 

tenaga atau menurunnya kemampuan untuk bekerja atau 

mendapatkan penghasilan. Bagi keluarga yang dikepalai 

wanita tentu akibatnya lebih parah, karena tidak ada 

lagi penopang penghasilan kedua yang biasanya dilakukan 

oleh para ibu, apalagi jika keluarga tersebut mernpunyai 

banyak anak atau banyak tanggungan. Keadaan ini akan 

s e.nak i r; pa rah j ika jenis peker j a an yang d i tekuni meng

gantungkarl ten3ga pad a s: 3dk:~ da~ b0r~2Iak di sektor 
• 

informal. Jika keadaannya demikian, rnaka waktu yang 

hi lang karena sakit tersebut berarti hilangnya penghasi-

Ian yang diperoleh. Hal ini berbeda jika jenis pekerjaan 

di kantoran atau perusahaan yang ada jarninan kesehatarn 

kerja, meskipun mereka sakit tetapi gaji bulanan tetap 

dibayar. 

0Kedua, untuk menyernbuhkan ke luarga yang saki t dibu

tuhkan biaya yang tidak sedikit. Seringkali yang terja

di, akibat salah seorang anggota keluarganya --atau 

bahkan dirinya sendiri-- jatuh sakit, karena tidak ada 

lagi harta yang dapat digadaikan atau dijual, maka 

jalan satu-satunya adalah mencari pihak-pihak yang dapat 

memberi pinjarnan, bahkan mungkin ke pihak rentenir 

sekalipun. Akibatnya, keluarga miskin tersebut jatuh ke 

39
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



lilitan utang yang berkepanjangan. 

Yang agak memprihatinkan, banyak responden yang 

mengaku sering atau kadang-kadang berhutang, menggadai
I 

kan atau men j ua L barangnya untuk membayar utang. Data 

ini menunjukkan, bahwa mekanisme gali lubang tutup 

lubang seringkali dilakukan oleh para buruh. Pada sisi 

lain, hal ini menunjukkan betapa para buruh yang diteli

ti kondisi ekonominya cukup memprihatinkan. Jika mereka 

sering melakukan pinjaman untuk menutup utang lain yang 

belum terbayar, tentu akan, terus menerus dituntut untuk 

menyisihkan sebagian penghasilannya yang serba pas-pasan 

untuk melunasi lilitan utangnya. Akibatnya, kemampuan 

menyisihkan uang untuk menabung menjadi menurun. 

Setidak-tidaknya, terdapat dua hal yang mendorong 

kadar kerentanan buruh industri. Pertama, besarnya 

tanggungan keluarga yang harus diurusi oleh para buruh. 

Meskipun separuh Leb i.n responden mengaku belum berke

luarga, bukan berarti mereka tidak mempunyai tanggungan 

keluarga. Sebab, tidak sedikit buruh yang diteliti 

mengaku rnenanggung --atau setidak-tidaknya membantu 

orang tuanya menanggung-- biaya hidup keluarganya. 
, 

Sebagian besar responden, 62 persen, mengaku menanggung 

3-4 o r anc . s i s anva , 28 persen me nanccunc 1-2 orang, 9 

persen menanggullg 4-5 orang, dan 1 persell menangguhg 

lebih dari 6 orang. Besarnya tanggungan keluarga di 

atas, yang rata-rata di atas 3 orang, padahal upah yang 

,'1 ;\ 
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mereka peroleh terbatas, menyebabkan kondisi ekonomi 

buruh semakin memprihatinkan. 

Kedua, banyak responden yang harus menyisihkan uang 

gajinya untuk dikirimkan ke keluarganya yang ada di 

kampung. Bahkan, tidak sedikit responden yang mengaku 

mereka merupakan tumpuhan harapan keluarganya. Akibatn

ya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyisihkan upah 

pas-pasan yang mereka terima untuk kebutuhan hidup 

keluarganya. Hemang, uang yang mereka kirim ke kempung 

tidak banyak. Rata-rata mereka mengaku mengirim sekitar 

Rp.l0.000 per bulan, bahkan ada yang mengirim sejumlah 

uang tersebut untuk dua atau tiga bulan. Namun, bagi 

buruh yang penghasilannya berkisar antara Rp. 45.000 sid 

Rp.90.000 per bulan; dan bagl keluarga mereka di kam

pung, uang yang tidak sebera?a bagi keluarga-keluarga di 

perkotaan tersebut tentu sangat berarti. \ 

Menariknya, meskipun para buruh sering dililit berba

gai persoalan dan kesulitan ekonomi, namun mereka mem

punyai mekanisme survival tersendiri dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan hudup yang dihadapi. Berbagai stra

tegi kelangsungan hidup yang biasa dikembangkan oleh 

para buruh untuk mengatasi tekanan ekonomi, dapat dili

hat pacta tabel 2 berikut: 

~I 
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Tabel 2 

J s~rategi-Kelangsungan Hidup yang Dikembangkan
 
~ ara Buruh dalam Mengatasi Tekanan Ekonomi
 

-"- - .._--'----- "-_.,.,..._-- -_.-
Sering Kadang- Tidak-P-ernah 

(dalam persen) 

51 

Penyederhanaan Menu 20 68 12 
.__ ._- .... --,. 

1 "Mencari Pekerjaan Samplngall ,J ~) 13 ,\ 
J Me me1 i hal' a Te r nak Produk-t I-C" ""---------- 28 70 '\ 

22 43 35 

25 

yang sifatnya 

Dari tabel 

dikembangkan p

nan ekonomi, 

mandiri. 

2 di atas 

ara buruh 

pertama-ta

Sebagaimana yang terlihat 

tampak bahwa usaha yang 

untuk mengatasi mengatasi 

ma, adalah dengan jalan 

dalam 

biasa 

teka

us aha 

tabel 2 di at as , umumnya para buruh mengatasi tekanan 

ekonomi itu dengan cara menyederhanakanmenu makanan 

sehari-hari, mengurangi jatah hiburan dan jatah jajan, 

~an mengurangi frekuensi makan. Dengan begitu tampak 

bahwa para buruh berusaha sedapat mungkin untuk meminjam 

atau menggadaikan dan menjual barang. Dari segi keseha

tan, us aha para buruh dengan mengurangi menu makanan , 

apalagi mengurangi frekuensi makan, sebenarnya tidak 

ba i k, bahkan bisa membawa akibat buruk, saki t misalnya. 

12 
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-------------

[ 

Namun, karena hanya itu satu-satunya car a yang paling 

mudah dan sederhana yang blsa dilakukan buruh, maka hal 

itu biasa d i k embanqkan o l e n pa ra buruh untuk mengatasi 

kesulitan ekonomi. Beberapa responden menuturkan. dengan 

menghemat Rp.300 sid 400 per hari, dalam sebulan mereka 

dapat menyimpan uang Rp.l0. 000, yang menurut ukuran 

keluarganya di kampung uang tersebut cukup berarti. 

Jika usaha yang sifatnya mandiri tersebut tidak bisa 

lagi diandalkan, maka car a lalh yang biasa dikembangkan 

adalah memelihara ternak ata~ melibatkan anggota keluar

ga yang lain untuk mencari can~ahan nafkah. Yang menar

ik, tidak banyak responden yang mengaku car a ini sebagai 

menyebabk3~ tidak banyak 2:~~~c:a keluarg3 yang dilibat

kan dalam mencari tambahan pe~ghasilan sebab umumnya 

anak-anak mereka relatif masih kecil, sehingga tidak 
\ 

memungkinkan untuk dilibatkan dalam mencari tambahan 

penghasilan. ~ 
ya 

Di samping itu, 

mendadak yang 

untuk rnemenuhi kebutuhan yang sifatn

seringkali tidak terduga sebelumnya, \ 
strategi yang biasa dilakukan oleh para buruh untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan ber~utang. 

Terdapat 36 responden yang menjawab hal ini. Jumlah ini 

disusul responden yang menjawab menggadaikan barang 

\ sebanyak 23 persen, meminta tolong saudara/keluarga 16 

persen, menjual barang 14 per sen dan mengambil tabungan 

~-_._-----
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atau uang sirnpanan 11 pe.sen. 

Menea.i pinJaman adalah ea. a yang paI1ng umum dilaku

kan oleh sebagian besa••esponden. Biasanya, mereka 

meminjam ke ternan-ternan sekarja a:au ternan sesama asal 

d a e r a h , Cara meminjam k e t e rua n memang r e La t i f tidak 

memberatkan dan resikonya keeil. Sebab, di samping tidak 

ada tambahan bung a , meminj am ke ternan pengembaliannya 

relatif fieksibel. Artinya, jika sampai batas waktu yang 

telah d i t e t ap k an belum b i s a mengembalikan p i.n j ama n , 

umumnya ternan yang meminjaml tersebut bisa mentoleransi. 

Hal 1n1 ten:u berbeda apablla meminjam ke lembaga kredit 

atau para re nt e n a r , yang di samping prosedurnya berbe

lit-beht unt.uk meminjam di lembaga kr ed i t , j i ka tidak 

bisa me:1gezr,balikan s amp a i batas yang telah ditentukan 

t a d ak j a r a n q p ihak pember i pinj aman menyi ta barang

barang berharga peminjam. 

Cara kedua yang biasanya dilakukan oleh para buruh 

dalam mengatasi kebutuhan yang mendadak adalah dengan 

menggadaikan barang-barang berharga yang dimilikinya. 

Car a ini dilakukan, menurut pengakuan sebagian besar 

r e s po nd e n , s a re n a prosedurnya sederhana, c ukup hanya 

menun j ukk a r. bukuti pemilikan barang t e r s.e bu t maka uang 

akan seger~ cairo Hal ini lentu berbeda apabiia pinjam 

di lembaga perkreditan. untuk meminjam uang prosedurnya 

lama dan harus disertai agunan yang memadai. 

Yang menarik, tidak banyak para buruh yang rnengatasi 
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kebutuhan yang sifatnya mendadak dan tak terduga dengan 

mengambil uang tabungan atau simpanan. Setidak-tidaknya 

hal ini mengisyaratkan d u a hal. Pertama, kebiasaan 

menabung be lum melembaga d 1 kalangan para buruh, yang 

mungkin dapat diinterpretasikan para buruh kurang mem

perhatikan kehidupan di masa mendatang. Kedua, para 

buruh, karena penghasilannya yang pas-pasan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tidak dapat menyi

s i h k a n uang sedikitpun dari gaj inya untuk menabung. 

Melihat kondisi upah buruh dan kehidupan sehari-harinya, 

agaknya masalah kedua yang lebih cocok untuk menggam

barkan fenomena buruh pabrik. 

C. Perasaan Alienasi Buruh 

Dalam tanyak kasus dan temuan peneliti sebelumnya, 

buruh oleh pihak perusahaan hanyalah dianggap sebagai 

obyek (barang komodity) dalam suatu proses produksi; 

dan jarang yang melihat buruh dari segi kebutuhan manu

sianya. Akibatnya, banyak buruh yang merasa teralienasi, 

baik terhadap sesamanya maupun kodrat sosialnya. Peneli

tian Sudarso (1993) menunjukkan bahwa umumnya para buruh 

industri Cl S~rabaya mengalami alienasi (keterasingan). 

Dari beber3pa indikator allenasl yang diukur dalam 

penelitlan ...... ' , Juga menunj ukkan bahwa umumnya par a1 n 
~ 

b~ruh yan: ~:te~lti \ller3Sa ~8ralienasi. Para buruh 
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m1salnya, umumnya tidak mengetahui secara persis tahap

tahap proses produksi yang terjadi di perusahaannya. 

Terdapat 58 persen responden yang tidak mengetahui 

secara persis proses produksi yang terjadi diperusahaan 

di mana mereka bekerja, dan 29 per sen mengaku kurang
• 

mengetahui. Hanya 8 persen responden yang mengaku menge

tahui proses produksi di perusahaannya. sedangkan 5 

persen lainnya mengaku cukup mengetahui. 

Para buruh hanya mengetahui bagian pekerjaan yang 
I 

harus diker j akannya, sementara peker j aan bag ian yang 

lain tidak diketahuinya. beberapa buruh yang bekerja di 

bagian pemotongan rokok PT Sampoerna mi s a l nya , mereka 

tidak tahu bagairnana sebenarnya proses pembuatan rokok 

mulai ternbakau di open s ampa i harus dipotong. Beberapa 

buruh yang bekerja di pabrik Maspion juga menuturkan hal 

yang sarna. Mereka yang sehari-harinya mengerjakan tugas 

memberi label, tidak tahu secara persis bagaimana proses 

produksi produk yang diberi label ~tu mulai awal sampai 

akhir. 

Mereka yang mengaku mengetahui proses produksi mulai 

dari awal hingga akhir umumnya adalah para buruh senior 

yang bekerja di perusahaannya lebih dari enam tahun, dan 

rata-rata pe r riah mengalami perpindahan pekerjaan dari 

bagian yang satu ke bag ian yang lain. Di samping itu, 

perusahaan di mana mereka bekerja urnurnnya tidak terlalu 

besar di\rl r urn i t , sehingga dengan mudah d i k e t ahu i,' ja
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lannya proses produksi mulai awal hingga akhir. 

Para buruh juga tidak mengetahui berapa banyak barang 

yang diproduksi perusahaannya. Hampir semua respondeD 

mengaku t:dak mengetahul seC:2lra persis terapa banyak 

barang yang diproduksi peru3ahaannya setiap harinya, 

yaitu sebanyak 91 persen, 2 persen mengaku kurang menge

tahui; dan 7 persen La i nny a mengetahui j umLah barang 
• 

yang d i produks i, perusahaannya. Mereka yang mengetahui 

jumiah barang yang diproduksi perusahaan ini umumnya 

adalah para buruh buruh senior yang mernpunyai perhatian 

p a d a perkernbangan perusahaannya. Mereka bahkan bisa 

menghitung secara pasti berapa biaya produksi yang 

dikeluarkan masimng-masing produk yang dibuat, berapa 

penghasilan yang diperoleh pihak perusahaan, dan tentu 

s a j a , berapa besar tenaga mereka diekspioitasi oleh 

pihak majikan. 

Jika memperhatikan sistem kerja di masing-masing 

perusahaan di mana para buruh mengabdikan diri, ketidak

tahuan buruh akan besarnya barang yang diproduksi sebe

narnya dapat dimakiumi. Sebab, pihak perusahaan tidak 

pernah melaporkan berapa jumiah barang yang harus dipro

duksi kepada para buruh. Yang mereka tahu, kepaia unitn

ya seialu menuntut produktifitas kerja, menyelesaikan 

peker jaannya secepat dan sebaik mungkin. Beberapa. re

sponden yang mengetahui secara persis jumlah barang yang 

di produksi perusahaannya umumnya mendapat bocoran dari 

47
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



stai managemen. 

Meskipun sebagian besar responden tidak mengetahui 

Jaiannya proses produksi dan besarnya jumiah barang yang 

dlproduksi, namun hampir separuh di antaranya mengetahui 

harga juai balang yang dipraduksi. Terdapat 46 responden 

yang mengaku mengetahui har q a barang yang dibuatnya, 

persen mengaku cukup mengetahui, 38 per sen tidak menge

tahui, dan 10 persen lainnya mengaku kurang mengetahui. 

Para buruh yang bekerjd.ci ?'f Sampoerna misainya, umumn

ya dapat menunjukkan ha r qa j u a l ;::ro,j:~k yan; dibuatnya. 

Begitu ju:;a beberapa buruh yang bekerja di pabrik Kas

pion, beterapa diantaranya mengetahui harga produk yang 

dibuatnya. 

Menariknya, mereka mengetahul harga barang yang 

diproduksi tersebut bukan berasal dari keterangan pihak 

pengusaha atau perusahaan, tetapi rnengetahui sendiri 

harga barang tersebut setelah barang tersebut dipasarkan 

di toko-toko. Ketika para buruh berjalan-jalan di super 

~arket atau toko-toko, baru mereka mengetahui berapa 

besar harga barang yang dibuatnya. Beberapa buruh menga

ku mengetahui harga barang yang dibuatnya dari teman

ternan atau para tetangga. Sementara itu, sebagian buruh 

yang tidak mengetahui harga barang yang dibuatnya, 

urnunya mereka tidak begi tu p edu L; dengan berapa b.esar 

barang buatannya itu harus d i j ua L, toh tidak mernpunyai 

pengaruh secara langsu~g terhadap perbaikan upahnya. 

6 
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Mesklpun hampir separuh responden mengetahui besarn

ya harga barang produksinya, namun mereka tidak tahu 

persis berapa besar penghasilan perusahaan yang dipero

leh dari hasil produksinya. Terdapat 84 persen responden 

yang mengaku tidak mengetahuinya, sementara 3 per sen 

mengaku kurang mengetahui, 8 per sen lainnya mengaku 

cukup mengetahui dan 5 persen bahkan mengaku sangat 

mengetahui. 

Para buruh yang mengaku tidak mengetahui sebenarnya 

bukan tidak mempunyai dugaan terhadap besarnYJ penghasi-

Ian dan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan. 

Hanya saja, mereka tidak bisa menyebutkan secara pasti 

dan dari mana sumber informasi tersebut. Para buruh 

semacam ini, umumnya dapat menyebutkan bahwa perusa

haannya laba banyak : ada yang menyebut ratusan juta 

rupiah per tahun, dan ada pula yang menyebut milyaran 

bahkan ratusan milyar per tahun. Hamun, ketika ditanya 

lebih jauh dari mana angka itu diperoleh, mereka tidak 

bisa menyebutkan secara akur a t. Akh i r ny a , kelompok 
\.

Ln i, 

dimasukkan ke dalam responden yang tidak mengetahui 

penghasilan perusahaannya. 

Adanya kepercayaan buruh bahwa perusahaannya mempero

leh banyak keuntungan, dilihat dari kacamata pemogokan 

buruh sebenarnya cukup mengkhawat irkan. Sebab, keper

cayaan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan banyak, 

sementara pada sisi lain pihaknya juga meyakini upahnya 
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terlalu kec~l, bahkan dalam kurun waktu yang lama pihak 

perusahaan tidak menunjukkkan itikad baik untuk menaik

kan upah minimum, bukan tidak mungkin hal ini akan 

menyebabkan perasaan-perasaan kekecewaan, J ika perasaan 

kekecewac.. n t d i i dan suatu saat kesempatanr u s mpan , ad a 

untuk melamp~askan, melalui mogok mlsalnya, bukan tidak 

mungkin pemogokan yang terjadi akan lebih intens sifatn

y a , 

Sebag:an besar respcnden tidak mengenal pemilik 

p e r u s a r.a ar; '::1. rna n a rr.e r e k a b e xe r j a . Terdapat 43 per sen 

r e s p c n d c r: 'lang menjawab hal ini. Jumlah ini disusul 

r e s p c n d e n y a n q me n j aw a b kurang mengenal 35 

persen, cukup mengenal 28 persen dan 1 persen La i.nny a 

mengaku sangat mengenal pemilik perusahaan di mana 

mereka bekerja, Ketidaktahuan responden tcrhadap pemilik 

perusahaan sebemarnya dapat dimaklumi. Sebab, pemilik 

perusahaan boleh dikata hampir tidak pernah berhubungan 

secara langsung dengan para buruh. Begitu juga para 

buruh, umumnya tidak mau ambil peduli siapa yang mempun

yai perusahaan. Bagi mer e k a , yang penting upah mereka 

dibayar pada saatnya sudah cUkup. 

Meskipun sebagian besar tidak mengetahui pemilik 

perusahaan. namun jumlah responden yang mengetahui pihak 

manager relatif lebih banyak dibanding pengetahuannya 

terhadap ~0~~lik perusahact'.. Terdapat 36 persen respon

den yang mengaku cUkup mengenal plhak manager, 35 per sen 
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mengaku tidak mengenal 26 persen k~rang mengenal, dan 3 

persen lainnya mengaku sanga t mengenal pihak manager. 

Banyaknya ]umlah responden yang cukup mengenal pihak 

manager t ors e bu t , salah s a t uny a , disebabkan para buruh 

kadang-kadang be r ur us an d e rrqar mereka, seperti ketika 

mengajukan cuti hamil, pengaduan p e r s o a La n gaji dan 

sebagainya. Bagi buruh yang bekerja di perusahaan-perus

ahaan besar seperti Maspion dan PT Sampoerna, kebanyakan 

mereka tidak mengenal pihak manager, sebab jarang sekali 

mereka berurusan dengan pihak manager. Urusan-urusan 

pekerjaan u~umnya sudah dapat diselesaikan pada jenjang 

kepala u~:t pekerjaannya. yang oleh beberapa buruh 

disebut pengawas atau mandor. 

Namun, kepada ternan sekerja sesarna bagian, urnurnnya 

para buruh mengenal satu sama lain. Le b i.h separuh re

sponden rnengaku rnengenal ternan sekerja sesama bagian, 

yaitu sebanyak 58 persen responden. Jurnlah ini disusul 

responden yang kurang mengetahui, sebanyak 22 per sen 

responden. Hanya 12 responden yang rnengaku tidak rnengen

al ternan sekerja sesarna bagian, 5 per sen responden 

rnengaku cukup rnengenal dan 3 persen lainnya rnengaku 

sangat mengenal. 

Perkenalan sesarna ternan sekerja sesama bag ian 1ni 

terutama terjadi pada saat istirahat. Pada saat 'ini 

biasanya di antara pe ke r j a , sarnbil rnenunggu jam dirnu

la1nya bekerja, atau pacta saat rnencari makanan bersarna, 

-, j 
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mereka tampak akrab satu sarna lain. Bahkan, tidak jarang 

d i antara ternan sesama bagian kerja tersebut t e r j a Li n 

hubungan yang sangat memprib~di £~fatnya, ltarena pe~sa

maan nasl~ dan perl~kuan (iari pGrusahaan. Serlngkali 

yang terjadi, di antara ternan ini sa1,ng menolong apabi

1a salah satu di antaranya sedang mengalami musibah. 

Meskipun begitu, jum1ah responden yang mengena] 

temannya tersebut men j a d i manurun ketika d i t an y a k a r, 

pengetahuan mereka terhadap ternan seker j a dar i bag ian 

1aln. Meskipun sama-sama bek6rja dalam satu perusahaan, 

karena bagiannya tidak sama, seringkali para buruh tidak 

mengf.:la~ satu sarna lain. Terdapat 38 per sen responden 

yang tidak mengenal ternan seperusahaan yang bekerja di 

bagian lain, dan 31 persen lainnya mengaku kurang mengen

ali Sementara hanya 25 persen yang mengaku cukup mengen

a1 dan 6 persenlainnya mengaku sangat mengenaf. Mereka 

yang 'mengaku cukup menqe na I dan sangat menganal ternan 

sekerja tetapi lain bag ian tersebut umumnya mengenal 

temannya tersebut di luar perusahaan. Biasanya, mereka 

itu adalah ternan sesama kost atau tetangga kost. 

Dari s s c i keberdayaan para buruh dalam mempengaruhi 

k p t perusahaan, po d tidake u u s a n umurnny a r e s n e n m e r a s a 

mampu mempengaruhi keputusan perusahaan atau para manag

er. Lebih dua per tiga responden menjawab tidak mampu 

mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu sebanyak 74 

persen. Jumlah ini masih ditambah responden yang men)a
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wab kurang rnampu mempengaruhi keputusan p e r u s a h a a n , 

yaltu sebanyak 22 persen. Hanya 6 persen responden yang 

r;lengaku mamplI mempengaruhl ~:cputusan perusahaan. 

Dari data-data yang telah diuraikan di atas tampak 

bahwa umu~~y~ responden merasa teralienasi dari lingkun

gan sosial maupun pekerjaannya. Perasaan alienasi itu 

diperkuat lagi dengan adanya anggapan bahwa dalam perus

ahaan di mana mereka bekerja, justru mesin-mesinlah yang 

memegang kendali jalannya perusahaan, bukan manusia. 

Terdapat 86 p e r s e n yang menjawab hal ini, sementara 14

per sen lalnnya menjawab faktor manusia yang paling 

berperanan dalam perusahaan di mana mereka bekerja. 

Pertanyaan lebih Lar. j u t ad a l ah , apakah ada hubunca n 

antara perasaan alienasi buruh tersebut dengan keterll

batan mereka calam pemogokan buru~. Jika berbagai indi

x a t o r yang digunakan mengukurperasaan alienasi buruh 

tersebut diindek dengan variasi sangat teralienasi, 

teralienasi, cukup teralienasi, kuranc "teralienasi dan 

tidak teralienasi, dihubungkan dengan keterlibatan buruh 

dalam pemogokan, maka hubungan kedua variabel tersebut 

akan tampak me1alui tabel silang berikut : 
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Tabel 3 

Frekue.ns i Pemogokan Buruh Berdllsarkan
 
Tlngkat Perasaan Alienasinya
 

Jumlah 
Pemogokan ST 1 CT KT TT 
-._------------ --

> 9 k a 11 16 
32 

. 
2 .) 

36 
---------~-- --~--

14 4 4 72 

207-3ka], 

3 - 4 ka 1 i 8 

4 36 

24 

6204 

Jumlah - ~ --------------.84 40 48 16 12 200 

Keterangan: 

ST = Sangat Teralienasi
 
T = Teralienasi
 
CT = Cukup Teralienasi
 
KT = Kurang Teralienasi
 
TT = Tidak Teralineasi
 

Oari tabel 3 di a t a s dengan mata telanjang d apa t 

diketahui adanya kecenderungan kesejajaran antara ting

kat pe r as aan al ienasi buruh dengan frekuensi keterl iba

tannya dalam aksi pemogokan. Mereka yang melakukan 

pemogokan 5 kali ke atas umumnya adalah para buruh yang 

mernpunya i perasaan teral ienasi sangat tinggi pula. Oi 

samping itu, data di a t a s menunjukkan bahwa sedikit 

responden yang terlibat d a l arn pemogokan buruh tidak 

mempunyai perasaan tera! ianasi. 
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D. Efektivitas Organisasi Buruh 

Yang dimaksud dengan organisasi buruh dalam penel i

tian ini adalah SPSI (Serikat Pekerja S3eluruh Indone

sia), baik di tingkat (unit) ;)~,-usahaan, Cabang, Daerah 

rn a u pu n Pusat. Meskipun p e rn e r j n t a h telah mengeluarkan 

Keptusan Menteri Tenaga x s r j a RI Nomor Kep. 15 

A/Men/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja ,di 

Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan; yang memberikan 

jaminan a d a n y a o r q an i s a s i atau serikat buruh d i luar 

SPSI, namun karena waktu dikaluarkan kepeutusan tersebut 

belum lama --apalgi rna s i h banyak ak t i v i s hukum yang 

mempersoalkan keabsahan keputusan tersebut sebagai 

landasan mendi r i k an o r q an i s a s i buruh s e l a i n SPSI-- maka 

tim peneliti sengaja membatasi pengertian organisasi 

buruh sebatas pada organisasi SPSI. 

Di kalangan para bur uh , c"3~nisasi buruh (SPSI) bukan 

1 a -: c u nah organi sas i yang ae k ~:t:::gan ~\eh i p a mereka. 

Jangankan merasa untuk memi 1: ki SPSI sebagai organsasi 

buruh yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk memper

juangkan kepent ingan-kepent ingan para buruh , mengetahui 

secara benar fungsi SPSI s a j a masih ban y a k para buruh 

yang belum mengerti. Kebanyakan buruh tidak meng'!lrti 

fungsi SPSi secara benar. 

Dari Ketentuan yang ada, secara umum organisasi buruh 
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(SPSI) mempunyai, setidak-tidaknya, empat fungsi. Pert a

ma,sebagai wadah o e n y a l u r aspirasi para anggotanya 

da1am masa1ah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab sebagai pekerja; kedua, memberikan 

perlindungan serta memperjuangkan hak-hak dan kepentin

gan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja; 

ketiga, men i n q ka t kan ketrampilan dan pe n q a b d i an para 

anggotanya bagi kelangsungan hidup perusahaan; ke empa t , 

meningkatkan partisipasi dan tanggungjawab untuik terpe

liharanya ~etenangan kerja dan ketenangan usaha. 

Dari keempat fungsi SPSI yang ada, umumnya para buruh 

yang ditel iti hany a mengatahui satu fungsi SPSI, yang 

kemudian dikelompokkan dalam responden yang kurang 

mengetahui fungsi SPSI. Terdapat 38 persen responden 

yang bisa menyebutkan satu fungsi SPSI tersebut. Respon

den yang mengetahui satu fungsi SPSI tersebut umumnya 

bisa menjawab bahwa fungsi SPSI adalah sebagai organisa

si yang menyalurkan aspirasi para buruh. 

Jumlah responden yang dao a t menjawab satu fungsi itu 

di susul 01 e h responden yang dapat menjawab dua fungsi. 

yaitu sebanyak 34 persen, yang dalam opsen jawaban yang 

tersedia dike1ompokkan dalam responden yang cukup menge

tahui fungsi SPSI .. Responden yang d a pa t menjebutkan 

fungsi SPSI s e ban y a k dua i n i umumnya menjawab f un q s i 

SPSI, disamping sebagai penyalur a s p i r a s i para buruh, 

juga sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan atau 
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hak-hak para buruh. 

Sementara itu, responden yang dapat menyebutkan tiga 

fungsi SPSI secara betul dikelompokkan d a l am responden 

yang mengetahui f uriq s i SPSI, yaitu sebanyak 20 persen 

responden. Sedangkan responden yang dapat menyebut kan 

empat fungsi SPSI, yang dikelompokkan dalam kategori 

sangat mengetahui hanya terdapat 8 persen responden. 

Dari data di atas tampak bahwa hanya sedikit para 

buruh yang dapat menyebutkan fungsi SPSI secara benar, 

yang rata-rata hanya mampu menyebutkan satu atau dua 

fungsi SPSI saja. Kenyataan semacam ini sebenarnya 

bukanl ah sesuat u yang menge jut kan. Sebab, da1am kenya

taannya, tidak semua para buruh yang mengaku di perusa

haannya terdapat unit SPSI. Meskipun persaratan adminis

trasi di perusahaan masing-masing ouruh yang diwawan

carai telah memenuhi sarat untuk mendirikan unit SPSI 

Tingkat Perusahaan, namun tidak semua buruh yang mengaku 

di perusahaannya terdapat Unit SPSI. 

Pada sisi lain, para buruh kebanyakan menilai bahwa 

organisasi SPSI, b a i k d i tingkat perusahaan, Cabang, 

Daerah maupun Pusat masih sangat rendah efekt;v;tasnya. 

Yang d;maksud efektivitas organ;sasi buruh d; sin; 

adalah penilaian para buruh terhadap kemampuan organisa

s i SPSI dalam membela dan memperjuangkan kepentin.gan 

para buruh. Ha s i l penelitian menun j ukk an bahwa sebagian 

besar responden mengaku tidak yakin atas kemampuan 

'-' ,/ 
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organisasi SPSI dalam memperjuangkan aspirasi para 

buruh. Terdapat 74 persen responden yang menjawab hal 

i n i . Jumlah i n i disusul responden yang menjawab kurang 

yak i n sebanyak 17 persen, c u k u p y a k i n 6 persen, dan 

yakin 3persen. 

Jawaban yang hampir sama juga d i t emu i ' ketika para 

bururh ditanya tentang kemampuan organi sasi SPSI dalam 

mendesakkan kepentingan anggotanya kepada pemilik perus

ahaan, sebagian besar responden menjawab SPSI tidak 

mampu mendesakkan kepe.nt i ngan p a ra buruh kepada pemi I i k 

p~lusaha3n. Terdapat 82 responden ya~g m~nJawab hal ini. 

S2mentara s i s a n y a , 12 persen menjawab k u ra n q rnampu , d an 

6 persen lainnya menjawab cukup mampu. 

Jawaban rsponden di atas sebenarnya bukannlah dida

sarkan pad a subyektivitas mereka, tetapi didasarkan 

fakta dan penegal.aman para buruh dalam memperjuangkan 

kepent i ngan me reka se lama in i. Beberapa responden menu

turkan mereka telah meminta unit SPSI perusahaannya 

untuk ~enyalurkan kepentingan mereka dalam hal perbaikan 

upah buruh, namun kenyataannya kepentingan itu jangankan 

untuk diperjuangkan, bahkan tidak disampaikan ke pihak 

pengusaha. Hal ini terbukti ketika diadakan unjuk rasa 

dan pertemuan antara kelompok buruh dan pengusaha, para 

pengusaha merasa belum menerima permintaan perbaikan 

sa i i dari uni t SPSI setempat. 

Namun, beberapa responder> juga menunjukkan bahwa 
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da 1am beberapa kasus uni t SPSI setempat p s r n ah men y a-: 

lurkan aspirasi tuntutan para buruh ke pihak pengusaha, 

namun aspiras; yang disampaikan itu tidak d,tindaklanju-

t i 01 eh para pengusaha. Yang kadang membuat para buruh 

jengkel, penyaluran a s o i r a s i yang o i Lakuk an oleh unit 

SPSI set ernp a t k a d a n q t erkesan t i dak sungguh-sungguh, 

sepert i hanya dlakukan s s k a l i-dua kal i dan pada po s i s i 

tawar menawar yang sangat lemah. Sehingga, hasilnya bisa 

diduga sebelumnya, SPSI tidak bisa mendesakkan kepentin

gan buruh pada pihak perusahaan. 

Pengalarnan-pengalaman semacam inilah, mungkin, yang 

mengantarkan para buruh lebih meni lai organisasi SPSI 

s e b a q a i I embaga yang membe I a kepent i ngan perusahaan 

daripada membela kepentingan buruh yang diwakilinya. 

Terdapat 36 persen r s s oonden yang menjawab setuju atas 

pernyataan ini, bahkan 38 persen lainnya menjawab sangat 

setuju. Lihat tabel 4 b e r i ku t 
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Tabel 4 
Tanggapan Buruh Terhadap Pernyataan Bahwa Organisai SPSI 

Lebih Membela Kepentingan Perusahaan 
(dalam pers"n) 

Tanggapan Frekuensi 

Sangat Setuju 
---~---,--,,-,-----,- ---",-- --- ,-------_.__._--
Set u j u 38 

Kurang Setuju 18 

Tidak Setuju 8 

Jumlah 100 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kebanyakan buruh menilai 

SPSI lebih mewakili dan memb s l a kepentingan perusahaan 

daripada kepentingan bu r uh . Padahal, sebagai organisasi 

yang baik secara normatif maupun okupasi~ SPSI --sesuai 

dengan namanya-- semest i ny a harus lebih membela kepen

tingan buruh daripada kepentingan pengusaha. Dari 

wawancara secara in-depth diperoleh gambaran beberapa 

faktor yang dapat menjelaskan mengapa organisasi buruh 

(SPSI) dinilai para buruh lebih memperjuangkan kepentin

gan pengusaha daripada kepentingan buruh. Pertama. 

secara f akt ua 1, banyak pengaduan-pengaduan yang di sam

paikan pihak buruh kepada SPSI tidak ditindaklanjuti 

untuk diperjuangkan kepada pihak pengusaha. Dalam banyak 

k a s u s , pihak SPSI s e r i n q ka l i justru menasihati dan 

berusaha "me n y ad a r kan " pal-a buruh yang menuntut hak
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haknya bahwa apa yang ditel"1mn sebenarnya sudah memada;. 

Kedua, pengurus uni I SPSI d i perusahaan kebanyakan 

ada 1ah "o r an qn y a " p en qu s ah a .. Menurul pengkuan beberapa 

responden, pengusus un i t SPSI ada 1ah orang-orang terde

kat p i h a k p s n qu s a h a , dan seringkal i telah berkoal isi 

dengan para p e nq u s a h a . Seh i ngga k a 1au toh ada pi hak 

pengurus SPSI yang menj anj i kan akan meneruskan tuntutan 

buruh kepada pihak perusahaan, umumnya janj i itu hanya 

sekedar basa-basi. Penilaian yang hampir sama juga 

ditujukan kepada pengusus SPSI yang lebih tinggi, seper

t i pengurus cabans , yang oleh para buruh dini 1ai hanya 

bisa membuat janji-janji. 

Secara makro, para pengurus SPSI, yang kebanyakan 

orang pemerintah --karena semua ketua SPSI Kabupaten 

ada1ah berasa1 dari ABRI-- mempunyai kepentingan untuk 

menjaga stabi1itas ekonomi dan mempertahankan seka1igus 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nas i ona l , Untuk menca

pai pertumbuhan ekonomi nasiona1 sebagaimana yang diter

getkan, maka pemerintah mampun y a i kepentingan untuk 

melindungi kepentingan para pengusaha agar target per

tumbuhan ekonomi bisa tere/pa;, Imlpikasi dari kebijak

sanaan makro semacam ini1ah yang seringka1i merugikan 

para buruh, bahkan seringkali kepentingan para buruh 

untuk sementara harus diendapkan agar target pertu~buhan 

ekonomi secara nasional bisa t e r c apa i , 

Penilaian-penilaian yang rnenganggap organisasi SPSI 
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tidak efektlf dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasi 

buruh itulah yang, sedikit banyak, melatarbelakangi para 

buruh un t u k menyalurkan kepentingan dan aspirasinya 

melalui sarana-sarana non-r k onv en s i on a l , aksi pemogokan 

misalnya. Ketika d i a j uk an o e r t an y a an melalui sarana ao a 

yang biasa saudara pakai untuk menyalurkan aspirasi 

para buruh ke pihak perusahaan,jumlah responden yang 

memilih sarana SPSI tidak terlalu banyak. yaitu hanya 28 

persen. Jumlah i n i masih d i l>.-H;,orl responden y~ng menja

wab melalui ternan senior dan unjuk rasa/mogok yang, 
masing-masing dipilih oleh 30 responden, sementara 9 

persen menjawab menyalurkan melalui pimpinan perusahaan 

dan 3 persen lainnya langsung disampaikan ke pemilik 

perusahaan. 

E. Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Secara normat if, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penye

lenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemerin

,tah sebenarnya telah memberikan perlindungan yang cukup 

memadai kepada para buruh berkaitan dengan pelayanan 

kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, dalam pelaksa

naannya, peraturan itu belum sepenuhnya dilaksanakan 

oleh pihak perusahaan. 

Dalam hal asuransi kesehatan misalnya, para buruh 
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sebagiall basar masih belum mempunyai asuransi kesehatan. 

Terdapat 68 persen responden yang menjawab mereka be1um 

mempunyai a su ran s i kesehatan, sementara baru 32 pe r s en 

yang menyebut mempunyai asuransi kesehatan. Data ini 

menunjukan bahwa pihak pengusaha umumnya be1um menda

ftarkan para pekerjanya untuk ikut da1am program Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan yang dise1enggarakan Badan Penye

lenggara. 

-

Minimnya jum1ah buruh yang be1um mempunyai asuransi 

kesehatan ini sebenarnya bukan1an kesa1ahan pihak buruh, 

tetapi 1ebih banyak disebabkan oleh kelalaian pihak 

pengusaha. Sebab, da1am ketent u anny a , yang berhak men-

gurus asuransi kesehatan adalah pihak pengusaha, bukan 

buruh. Sehingga, kalau masih banyak buruh yang be1um 

mempunyai asuransi, itu 1ebih disebabkan oleh ke1alaian 

pihak pengusaha unt,uk melaporkannya. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 disebutkan bahwa pengusa

ha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang 

atau 'l e b i !- a t a u mernb a y a r upah paling sedikit Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut

sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial 

tenaga kerja. 

Bi1a disimak aturan tersebut, sebenarnya tidak ada 

a1asan bagi buruh untuk tidak mempunyai Jamsostek. 

Namun, d a 1 am kenyataannya sebagi an besar buruh yang 

diteliti tidak mempunyai Jamsostek. Lemahnya penerapan 
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a t u r a n d i ats sebenarnya juga disebabkan oleh lemahnya 

konrol pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang 

semest i n y a sudah mendaftarkan tenaga kerjanya d a l arn 

program Jamsostek. Selama i n i , pemerintah --melalui 

pihak Deparleman Tenaga Kerja-- kurang melakukan penga

wasan lerhadap pelaksanaan Jamsostek. Apalagi. tidak ada 

sanks i yang berat pada perusahaan yang t i dak menda

ftarkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Akibat 

lemahnya kontrol pemerintah dan tidak adanya sanksi yang 

menjerahkan pengusaha. p i h a k perusahaan t j d a k takut 

untuk tidak mendaftarkan t ena s a k e r j any a dalam program 

Jamsostek. 

Pada sisi lain, mengharapkan kontrol dari pihak buruh 

agaknya h amp i r tidak mungkin. sebab, di samping para 

buruh posisinya sangat lemah j ika berhadapan dengan 

pihak pengusaha. para buruh umumnya belum menyadari 

mempersoalkan benar tentang Jamsostek yang me s t t nva 

mereka terima. Umumnya para bu ruh lebih tertarik untuk 

mengurusai masalah peningkatan upah daripada.memper

juangkan masalah Jamsostek. Apalagi. tidak banyak buruh 

yang mengerti secara baik tentang hak-haknya untuk 

memperoleh J arnso s t ek dari perusahaan. Akb et nya , banyak 

persoalan-persoalan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan 

kerja yang muncul di perusahaan para buruh tidak diarti

kulasikan dengan ba i k . Hany a Beberapa buruh s a j a yang 

secara konsisten dan sungguh-sungguh memperjuangkan 
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perbaikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja 

sebagai agenda perjuangan buruh. 

Para buruh yang diteliti juga masih banyak yang 

mengaku bahwa di perusahaan di mana mereka bekerja masih 

belum mempunyai balai atau pusat pelayanan kesehatan. 

Terdapat 42 reponden yang mengaku hal ini; sementara 58 

lainnya mengaku di perusahaannya sudah terdapat balai 

atau pusat pengobatan. Para buruh yang di perusahaannya 

tidak terdapat balai pengobatan umumny a berasal dari 

perusahaan menengah. Mereka mengaku bahwa di perusa

haannya hanya terdapat kotak P3K, yang berisis obat

obat an sepert i obat merah, bod rex , paramex, obat saki t 

perut dan semacamnya. 

Persoalannya, bagi perusahaan yang tidak ada balai 

atau pusat kesehatan, kemana para buruh tersebut berobat 

j i ka sedang terkena sakit? Menurut pengakuan sebagian 

besar buruh yang di perusahaannya'tidak ada balai kese

hat an , jika mereka sakit --selain mendapat pertolongan 

pertama dari obat-obat yang tersedia dalam P3K-- biasan

ya pihak perusahaan memberi uang Rp.1000,- sampai Rp. 

5000,- untuk pergi ke puskesmas atau Rumah Sakit terde~ 

kat untuk berobat atau memeri ksakan di r t , Itupun harus 

melalui proses yang lama dan uang tersebut harus diper

t anggung j awabkan penggunaannya. Beberaparesponden ya.ng 

diwawancarai mengaku j i ka t idak terpaksa, mereka t idak 

memanfaatkan perusahaan untuk berobat ke Puskesmas. 

65 
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Selain karena biaya pengobatannya murah --hanya membayar 

uang Rp.300,-- berobat melalui perusahaan sering harus 

ditanya macam-macam. Sehingga beberapa buruh lebih 

memilih berabat ke Puskesmas sendiri. 

Sagi re s po nd e n yang di pe ru s ah a a nnya terdapat balai 

kesehatan dan dokter, itupun tidak semua buruh yang ada 

di perusahaan tersebut berobat ke dokter perusahaan jika 

sedang sakit. Hal ini disebabkan tidak setiap hari 

dokter yang ada di perusahaannya tersebut masuk kantor. 

Menurut pengakuan beberapa buruh yang diwawancarai, 

dokter perusahaan hanya masuk seminggu dua kali, ada 

beberapa buruh yang mengaku dokter perusahannya seminggu 

masuk tiga kali, meskipun beberapa buruh ada yang menga

ku dokter perusahaannya masuk setiap hari kerja. Bagi 

buruh yang dokter perusahaannya masuk tidak setiap hari, 

jika sedang sakit dan dokter perusahannya tidak masuk, 

mereka terpaksa harus ke puskesmas terdekat untuk bero

bat atau memeri ksakan di r i . 

Para buruh umumnya meni 1ai kurang memadai terhadap 

jaminan kecelakaan yang ada, seperti biaya pengangkutan, 

biaya pengabatan, biaya rehabilitasi, santunan tidak 

mampu bekerja, santunan cacat sebagian, santunan cacat 

total, dan santunan kematian. L i hat tab e 1 5 

berikut: 
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Tanggapan 
Tabel 5 

Buruh Terhadap Jaminan Kecelakaan 
Diberikan Pihak Perusahaan 

(dalam Persen) 

Kerja yang 

Jenis Jaminan Tanggapan 

Kecelakaan Kerja 2 3 4 5 

Biaya Pengangkutan 2 28 30 35 5 

Biaya Pem. Pengobatan 1 6 22 43 1 9 

Biaya Rehabilitasi 8 20 55 1 6 

Santunan Tdk Mampu Kerja 8 1 7 51 24 
--- ---- -_._~-~-~----~:--;:-----:-:-----=-

Santunan Cae ad Sebagiall 18 41 41 

Sant unan Caead Tot a 1 7 40 43 

S~ntunarl Kematian 2 1 2 45 36 
~--------

Kat:	 1 .= Sang at Memadai 
2 = Memadai 
3 = Cukup Memadai 
4 = Ku rang memadai 
5 = Sanga t tidak memadai 

Oar i t abe 1 5 d i at as t ampak bahwa umumnya responden 

menilai kurang memadai terhadap jaminan keeelakaan yang 

diberikan oleh pihak perusahaan. Penilaian responden 

tersebut rata-rata didasarkan pengalaman ternan sesama 

bu ruh yang pe rnah menga 1ami keee 1akaan ker j a. Unt uk 

biaya pemeriksaan dan pengobatan misalnya, kadang terda

pat buruh yang mengalami keeelakaan kerja tetapi dihar

uskan untuk melakukan pengobatan ke Rumah Sakit dan 

dengan standart minimal. Padahal, menu rut p e n q a k u an 
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responden sebenarnya buruh tersebut harus di peri ksakan 

ke seorang dokter spesialis. 

Beberapa buruh juga mengeluh perlakuan pihak perusa~ 

h a a n j j ka ada b u r u h yang k a r e n a kecelakaan sehingga 

tidak mampu bekerja, me r ck a tidak dibayar. Menang pihak 

perusahaan membayar bi a y a pemeri ksaan dan pengobat an, 

namun pi hak perusahaan t i dak member; santunan kepada 

p i h a k b u ru}, yang tidak mamr:.~ b e k e r i a lagi d i perusahaan 

tersebut. 

Penilaian yang sarna Juga d i b e r i k an terhadap j arn i n an 

p eme Li h a ro n kesehatan yang diberikan pihak perusahaan 

s e per t i j am ina n raw a. t j a 1 an, raw a t i 11 a p, p emer i k s a a n 

kehamilan, b v a y a me l a h i r k a n , dan b i a y a laboratorium. 

Lihat tabel 6 berikut: 

Tabel 6 
Tanggapan Bu ruh Terhadap Jami nan Perne 1 i haraan Kesehat an Yang 

Oiberikan Pihak Perusahaan 
(dalam Persen) 

Jenis Jaminan TanggapJcn 

Pemeliharaan Kesehatan 2 3 4 5 
,--

Rawat Jalan Tk Pertama 28 31 28 6 

Rawat Jalan Tk lanjutan 8 23 26 40 3 

Rawat Inap 7 7 54 32 

Pemeriksaan Kehamilan 8 51 41 

Biaya Melahirkan 3 1 1 18 

Biaya Laboratorium 10 42 48 
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Ket:	 1 = Sangat Memadai 
2 = Memadai 
3 = Cukup Memadai 
4 = Kurang Memadai 
5 = Sangat Tidak memadai 

F. lntensitas Pemogokan Buruh 

Meskipun masing-masing buruh intensitas keterlibatan 

pemogokannya relatif beragam kuantitasnya, namun umumnya 

responden yang diteliti cukup sering melakukan pemogokan 

bu r uh , Sekitar 70 persen responden yang diwawancarai 

mengaku telah melakukan pemogokan lima kali lebih. 

Bahkan, 16 persen responden pernah melakukan pemogokan 9 

kal i atau lebih. Te r o a c a t 18 persen yang melakukan 

pemogokan 7-8 kali dan 36 persen pernah melakukan 

pemogokan 5-6 kali. 

Jika tingginya frekuensi keterlibatan mogok
• 

burul, 

tersebut memnunjukkan adan ya keteidakberesan persoalan 

perburuan di perusahaan masing-masing, itu berarti bahwa 

di masing-masing perusahaan di mana buruh tersebut 

bekerja terdapat berbagai persoalan perburuan yang tidak 

dapat diselesaikan melalui sarana atau lembaga penyele

saian konflik perburuan yang ada. 

Yang menarik untuk dirermati adalah jenis kelamin 

para buruh yang pernah melakukan mogok 5 kali lebih, 

yang umurnny a berasal da ri buruh yang berjenis kelamin 

wanita. Lihat tabel 7 berukut: 

1-:"'9 
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Tabel 7 
Frekuensi Pemogokl!.n Buruh Berdasarkan 

(N=200) 
Jenis Kelamin 

Frekuensi 

Pemogokan 

> 9 Ka 1 i 

7 - 8 Ka 1 i 

5 - 6 Ka 1 i 

3 - 4 Ka 1 i 

- 2 Ka 1 i 

Jumlah 

Jenis 

Pri a 

11 

10 

22 

14 

19 

76 

Kelamin 

Wani t a 

21 

26 

50 

10 

17 

124 

Jumlah 

32 

36 

72 

24 

36 

200 

Dal"i tabel 7 di atas terl ihat bahwa para buruh yang 

f r e k u en s i n y a tinggi dalam p erno jok an justru berasal dari 

buruh yang berjenis kelamin wanita. Data di atas seti

dak-tidaknya menarik apabila dikaitkan dengan dua hal 

berikut. Pertama, selama ini, secara teoritis disebutkan 

wanita umumnya tidak suka perilaku yang bersifat "keker

asan a t a., perilaku politik yang non-konvensional. Di 

banyak penelitian di beberapa negara maju seperti Amiri

ka Seri kat (Pomper, (978) dan negara-negara eropa Barat 

(Lipset, (987). menunjukkan bahwa para wanita umurnnya 

tidak suka dengan perilaku yang bersifat kekerasan atau 

perang dan kurang suk a pada organisasi-organisasi atau 

perubahan yang bersifat radikal. 

Kedua, di kalangan para pemilik perusahaan di Indone

70 
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sia, agaknya juga telah tertanam suatu kepercayaan bahwa 

para buruh wanita umumnya tidak suka menuntut yang 

macam-macam, relatif menerima apa yang diberikan pihak 

perusahaan, menurut, dan semacamnya. Anggapan semacam 

i ni di bukt i kan dengan ban y a kn y a para pengusaha yang 

lebih suka mempekerjakan tenaga kerja wanita di banding 

tenaga kerja pria, terutama pada pekerjaan-pekerjaan 

yang bisa dan biasa dikerjakan oleh kaum wanita. 

Namun, agaknya kedua asums i dan anggapan d i at as, 

baik secara teoritis maupun praktis, tampaknya kurang 

mampu menje1askan rea1itas atau data dalam penelitian di 

atas. Pertanyaan se1anjutnya adalah, mengapa justru para 

wanita yang intensitas pemogokannya lebih tinggi d i 

banding laki-1aki? Dari wawancara secara in-depth dengan 

para responden terdapat beberapa hal dapat yang kemung

kinan dapat menje1askan mengapa buruh wanita lebih 

tinggi frekuensi pemogokannya di banding buruh 1aki

1ak i . 

Pertama, secara obyektif, para buruh wanita merasa 

lama mendapat per1akuan yang tidak adi1 dari pihak 

perusahaan. Banya buruh wani ta mengaku pemogokan yang 

di1akukan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan disebabkan 

oleh sesuatu yang ba r u , t e t ap i sudah direncakan dan 

melalui proses panjang serta disebabkan oleh banyak hal 

yang sudah tersimpan terlalu lama. Artinya, pemogokan 

yang di 1akukan bukanl ah tndakan yang gegabah dan emo

/ 1 
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sional yang disebabkan oleh kepentingan yang bersifat 

artifisial, tetapi sudah direncakan secara matang yang 

disebabkan akumulasi ketidakadilan yang mereka terima 

dari pihak perusahaan. 

Beberapa buruh menuturkan bahwa mereka sering menda

pat perlakuan tidak adil dari pengusaha atau p i h a k 

meneger, mulai dari "penyunatan-penyunatan" upah yang 

tidak semestinya; tidak diterimanya hak-hak buruh seba

gaimana mestinya seperti cuti hamil, s a k i t , pemaksaan 

1embur, dan semacamnya; sampai pada perl akuan-perl akuan 

pelecehan seksual. Ketidakadilan yang mereka terima 

semacam itu terakumulasi dan terartikulasikan keluar 

ketika ada sarana penyaluran kontrol kepada pihak perus

ahaan maupun manager melalui mogok. 

Kedua, di samping faktor obyekti f di at a s , pemogokan 

yang d i t a k u k an buruh wanita tersebut berkait dengan 

meningkatnya kesadaran --dan sekaligus keberanian-- para 

buruh wanita tentang hak-haknya sebagai buruh. Peningka

tan kesadaran buruh t n i , di samping karena adany a ter

paan informasi dari media massa, yang terpenting adalah 

ac an ya ketel-libatan dari pihak --aktivis-- LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) yang s e c a r a sungguh-sungguh dan 

dengan penuh keasadaran memberikan pengetahuan dan 

pengertian tentang hak-haknya s eb as a i buruh. Beberapa 

responden yang diwawancara; mengaku mereka pernah mengi

kuti pertemuan atau penyuluhan tentang hak dan kewajiban 
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buruh yang diadakan oleh aktivis LSM. Namun, sebagian 

besar buruh yang lain memperoleh pengetahuan dan dan 

penge rt i an tent ang hak-haknya dar i t eman-t eman sesama 

buruh yang secara aktif berhubungan dengan para aktivis 

LSM. 

Ketiga, berkaitan .den q an pandangan para buruh wanita 

tentang resiko yang mungkin akan mereka terima jika 

melakukan pemogokan. Beberapa responden wanita yang 

d i waw a nc a r a : tidak t e r l a l c takut dengan resiko yang 

,mungkin akan dihadapi, khususnya resil:o dikeluarkan dari 

p ek e r j a an . Mereka tidak begitu takut dikeluarkan dari 

pekerjaannya, terutama yang sudah berkeluarga, mengang

gap mencari peerjaan d i tempat lain --kalau sekedar 

sebagai bu r uh-e- bukanlah hal yang susah. Apalagi kalau 

harus menganggu r sement ar a da 1am mencar i peke r j aan baru 

tersebut secara ekonomis mereka mempersoalkan, karen a 

ekonomi keluarga dapat ditopang sementara dari penghasi

lan suaminya. Namun, bagi beberapa buruh pria, kadang 

menganggap resiko mengikuti mogok justru lebih besar. 

Ini disebabkan mereka menjadi tumpuhan dari penghasilan 

ekonomi keluarganya. Sehingga kalau s arnpa i ada dampak 

yang kurang baik dari keterlibatannya dalam aksi pemogo

kan, apalagi kalau s amp a i dipecat d a r-i perusahaan, 

kondisis ekonomi keluarga akan terganggu. 

Meskipun begitu, sebenarnya masih ada kemungkinan 

lain yang bisa menjelaskan data tingginya frekuensi 
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keikutsertaan bururh wanita dalam aksi-aksi pemogokan, 

yaitu karena sesuatu yang kebetulan belaka sebagai 

konsekuensi da r i metode atau prosedur penelitian yang 

di p ak a i . Karena kebanyakan buruh yang ditel it i kebanya

kan wanita, maka mungkin secara kebetulan pula jika 

kebanyakan di antara mereka melakukan aksi pemogokan. 

Begitu pula karena yang ditemuai sebagai key-informan 

kebanyakan wanita, maka mungkin suatu kebetulan juga 

jika mereka menyebutkan t eman-i t ernan wanita yang dike

nalnya untuk diwawancarai. 

B"sarn,:i buruh wan i t a yang me l a k u k a n pemogokan di 

at as t arnp a k n y a yang rnen y e b a b k a n k a s i pemogokan at au 

unj u k rasa yang di lakukan kebanyakan 1 ebi h bersi fat 

"kelembutan" dari pada "kekerasan". Umumnya para respon

den yang diteliti mengaku hanya melakukan teriak-teriak 

s a i a ketika melakukan pemogokan. Terdapat 64 persen 

responden yang menjawab hal ini. Jumlah ini d i s u s u l 

responden yang menjawab karena dengan menngacung-acung

kan atau membawa spanduk, sebanyak 18 persen, 12 persen 

mengaku pernah melempar sesuatu, dan hanya 6 persen yang 

mengaku pernah melakukan pengrusakan terhadap perui 50.

haan. 

Jika dikaitkan dengan ancangan teoritis yang ada dan 

data yang ditemukan, setidak-tidaknya terdapat duo. hal 

yang dapat menjelaskan mengapa aksi pemogokan buruh yang 

dilakukan kebanyakan tidak banyak yang bersifat kekera
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san atau pengrusakan. Pertama, ap a yang dilakukan oleh 

para buruh untuk melakukan pemogokan bukanlah semata

mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya, tetapi yang 

terpenting adalah untuk memperjuangkan kepentingan 

sesama kaum buruh. Hal ini dapat terlihat dari f ewab an 

responden yang umumnya mengaku mel akukan aksi pemogokan 

tersebut untuk memperjuangkan kepentingan atau aspoirasi 

pribadi dan teman-teman, s eb any ak 42 persen, kepentina

gan teman-teman s e b a n y a k 34 persen, dan kepentingan 

pribadi sebanyak 26 persen. 

Oalam b any ak teori konflik disebutkan bahkan konflik 

i t u a k an menjurus k e kekerasan t e r b u k a atau konflik 

rfisisk a p a b f l a p i h a k p i h a k yang berkonflik berusaha 

untuk mengobyektivikasi kepentingan pribadi di balik 

kepentingan atau simbul-sirnbul umum. 8ebcrapa b u ru r h 

mengaku, k a l au hanya untuk kepentingan d i r i ny a mereka 

dapat negosi asi dengan pi hak manager tentang beberapa 

tuntutan p r i b a d i n y a . Namun karena yang diperjuangkan 

adalah untuk kepentingan semua buruh, termasuk para 

buruh yang s e l a l u ketakutan dan tidak berani memper

juangkan kepentingannya sendiri maka cara mogok perlu 

dilakukan sebagai sarana mendesakkan kepentingan bersa

rna. Oi samping itu, ap a yang diperjuangkan buruh bukan

lah sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan 

dinaikannya upah bururh mi s a l nya , tetapi juga sesuatu 

yang lebih hakiki sifatnya, seperti kebebasan berserikat 
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dan mengeluarkan pendapat. 

Kedua, berkaitan dengan tuntutan buruh yang umumnya 

kebanyakan bersifat konkrit di banding tuntutan yang 

bersifat ideologis. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan 

mogok yang diakui oleh para bu r uh , Umumnya, para buruh 

mel akukan aksi mogok dengan t untut an perbai kan up a h , 

yaitu sebanyak 34 persen. Dengan tuntutan yang yan qk r i t 

semacam ini, maka tuntutan itu akan lebih mudah disele

saikan. Berbeda apabila tuntutan yang diajukan bersifat 

ideologis dan abstrak, maka tuntutan itu akan sulit untu 

diselesaikan, sebab ukurannya tidak jelas sehingga muda 

d i rnan i pul as; untuk mel akukan aksi pemogokan yang 1ebi h 

besar. 

Tuntutan perbaikan upah sebagaimana yang diajukan 

responden di atas sebenarnya bisa dipahami, sebab umumn

ja penghasi lan responden sangat keci 1, rata-rata berki

sar antara Rp.1.500,- s ampa i Rp. 3.00,- per hari. Sebe

narnya tuntutan kenaikan buruh tidaklah terlalu tinggi. 

Hampir semua buruh yang diwawancarai menyebutkan tuntu

tan kenaikan upah yang diajukan sesuai dengan KUM 

(Ketetapan uo ab Minimum) yang telah ditetapkan oleh 

Gubernur. Dengan begitu, tuntutan kenaikan upah yang 

diminta eleh para buruh sebenarnya masih sebatas keten

tuan fermal yang ada. 

Di samping kenaikan upah di atas, tuntutan lain yang 

diajukan eleh para buruh adalah pemberian atau peningka
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tan THR (17 persen), cuti hamil atau cuti-cuti lain 

(16 p e rs e n) , dan s i s an y a tuntutan p e r b a i k an jaminan 

k e s eh at an z k e s e l ama t an k e r j a , pembentukan unit SPSI dan 

efektivitas organisasi tersebut, dan solidaritas sesama 

buruh. Lihat tabe1 8 berikut 

Tabel 8
 
Tuntutan Buruh dalam Aksi Pemogokan
 

(dalam Persen)
 

Tuntutan Frekuensi 

=-----c----c-c--------c--------------------
Perbaikan Upah 34 

Pemberian/Peningkatan THR 17 

Pemberian Cuti Hamil atau Lainnya 1 6 

-------------~-~-------

Perbaikan Jaminan Kesehatan/Kese1amatan Kerja 16 

Pembentukan unit SPS! dan Efektivitas SPS! 10
 

Solidaritas Sesama Buruh 7
 

Jumlah 100 

Ket: Prosentase dari 400 opsen jawaban_ 

Jika tuntutan pemogokan buruh dalam tabe1 8 di atas 

djadikan sebagai indikator untuk mengetahui faktor

faktor yang menyebabkan pemogokan buruh, maka dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemogo

kan buruh adalah disebabkan oleh rendahnya upah yang 

mereka terima, rendahnya jaminan kesejahteraan, kese1a

matan dan kesehatan kerja, belum a d an y a unit SPSI di 

perusahaan masing-masing sekaligus belum efektifnya 
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fungsi SPSI, dan sol idaritas sesama ternan. Khusus yang 

terakhir, biasanya para bur~h melakukan aksi mokok 

karena ada beberapa temannya yang di pecat atau diperla

kukan tidak adil oleh pihak perusahaan atau manager. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari urai an Hasi 1 dan Pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa umumnya para buruh yang diteliti 

adalah berjenis kelamin wanita dan belum kawin. Tingkat 

kesejahteraan para buruh umumny a mas i h belum memadai. 

Hal ini dap a t diamati da ri ketidakrnc;:npuc.:; buruh dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari -hari, sepert i 

makan, pakaian dan fasilitas perumahan. 

para buruh yang diteliti meskipun tergolong rentan 

namun mempunyai b an y a k strategi da l am mengatasi kesuli

tan ekonomi sehari-hari. Di an t a r a strategi yang biasa 

dikembangkan para buruh mulai dari upaya mandiri seperti 

menghemat pengeluaran melalui memngurangi frekuensi 

makan, mengu rang i j at ah menu makan, mengu rang i j at ah 

jajan dan rekreasi dan sebagainya. Untuk kebutuhan

kebut uhan yang mendesak, para bu ruh . bi asanya be r hut ang 

dan menggadaikan barang berharga yang dimiliknya. 

Kebanyakan para buruh merasa teral i enasi. Dan pera

saan teralienasi ini ternyata bersejajaran dengan keter

libatan mereka dalam aksi-ksi pemogokan. Umumnya para 
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buruh menilai o r qan i s a s i SPSI tidak dapa t menyalurkan 

dan mendesakkan kepentingan dan a s p i r a s i anggotanya 

terhadap p i hak- pengusaha. Sementara i t u , s e ba q i an besar 
~ 

para buruh meni I ai jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja yang ada masih tidak Inemadai. 

Sebagiall besar buruh mengaku sebab utama mereka 

.r.e l a kuk an pemogokan adalah ka re na rendahnya up ah , disu

su l di sebabkan belum memadainya jaminan kesejahteraan, 

~eselamatan dan kesehatam ~erja, tidak adanya unit SPSI 

di perusahaan masing-masing sekaligus belum efektifnya 

SPSI, dan soldaritas sesama teman. 

B. Sat-an- Saran 

Dari temuan dan anallsis data serta kesimpulan seba

galmana yang telah dipaparkan, tim pentiliti mengajukan 

saran-saran praktis sebagai berikut 

1. Untuk mengurangi aksi-aksi pemogokan buruh pada masa

masa mendatang, perlu diefektifkan fungsi SPSI --sekali

gus dibentuk unit-unit SPSI di masing-masing perusahaan 

j i ka telah memenuhi persyarakat. Dengan diefektifkannya 

fungsi SPSI, khususnya dalam menyalurkan kepentingan dan 

aspi r a s i pihak Buruh, maka dalam penyalur kepentingan 

dan aspi r a s i n ya pi hak bu r u h akan mel a l ui SPSI, bukan 

dengan cara aksi mogok. 

2. Pihak peruhaan harus memberikan upah, minimal, sesuai 
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dengan KUM yang telah ditetapkan oleh pmerintah. Oi 

samping memberikan jaminan kesejahteraan, keselamatan 

dan k e s e r.a t an l. e r j a s e s ua i d enq an hakrh ak yang diterima 

oleh para buruh. Oengan begitu, ak s i a k s i mogok sebagair 

sarana menyalurkan ps r b a i k an up an dan tuntutan-tuntan 

lain bisB berkurang. 

3. Perl~ dilakL!kan p en s aw a c a n yang l s b i h ketat oleh 

pemerintah --terutama Oepartemen Tenaga Kerja-- terhadap 

pemberian upah buruh s e s u a i dengan KUM, sekaligus mem

berikan sanksi yang lebih berat dan tegas kepada perusa

haan-perusahaan yang melakukan pelanggaran KUM dan hak

hak buruh yang lain. 
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Lampi ran. 1 

Kuesioner Penelitian 

TINGKAT KESEJAHTERAAN, JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
 
KERJA, PERASAAN ALIENASI, EFEKTIVITAS ORGANISASI BURUH
 

DAN STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP BURUH INDUSTRI
 

Kata Pengantar
 

Kami tim peneliti FISIP Unair sur ab a va s a a t i n i sedang 
i,,8ngddakan o e ne l i t an tentang kehidupan bu r uh i n du s t r j di 
(~dya Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. 

TUJua.n p eoe l i t r an i n : adzi1arl ~ntuk menggarnt,tirkan k e hl ou
pan bunch ir du s t r i s s r t a s t r a t e q i es t r a t e; : yang b i a s a 
dip a ~ a 1 t :....';' ~ h ~ n du s t rid a. ; am b to r a d apt C.1 S i ':;2 il 9 a n k e h 'i d U-

pan kota yang cukup keras. 

Kami berhal'ap bapak/ibu/saudara/i bersedia rnenjadi s a l ah 
satu responden penelitian kami. Informasi yang saudara 
berikan sangat penting dan bermanfaat bagi k am i , 

Atas kesediaan dan perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan 
terima k a s i h. 

A. Identitas dan Riwayat Kerja Responden 

1. Umur saudara saat ini: tahun ) 

~. Tingkat pendidikan terakhir: 
1. SD 
2. SLTP 
3. SLTA 
4. Perguruan Tinggi 2( 

3. Status perkawinan: 
1. Sudah kawin 
2. Sudah kawin, tapi cerai/pasangan meninggal 
3. Belum kawin 3( ) 

4. Jika sudah kawin, apa mempunyai anak? 
1. Punya 
2. Tidak puny a 4( 

5. Ji ka pun va , be r ap a jumlah anak saudara? 
1. i - 2 
2. 3-4 
3. 5--6
 
4.. > '. 5(
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6.	 Berapa jumlah tanggungan keluarga saudara? 
1 .	 1 - 2 
2.	 3-4
3.	 5-6 
4.	 > 6 6( 

7.	 Saudara berasal dari 
1.	 Kota Surabaya 
2.	 Desa 
3.	 Kota d i luar Su r ab ay a 7 ( 

8.	 Di mana saudara t i ngga 1 s e ka r an c ? 
1.	 Rumah Sendiri/Otang Tua 
2.	 Kontrak 
3.	 Kost 8( 

9. Sebelum bekerja di tempat sekarang i n i , ap ak a h sau
dara pernah bekerja di tempat lain? 

1.	 Pernah 
2.	 Tidak Pernah g( 

10.	 Jika pernah, jenis pekerjaan apa yang dulu pernah di 
t e k u n i ? 
1.	 Pembantu Rumah Tangga 
2.	 Wiraswasta 
3.	 So p i r 
4.	 Tukang Kayu/bangunan 
5.	 Buruh tani 
6.	 Lain-lain, sebutkan................ 10( )
 

11. Apakah alasan utama saudara memilih bekerja sebagai 
buruh industri? 

1.	 Gajinya lebih memadai 
2.	 Suasana bekerja menyenangkan 
3.	 Tidak ada alternatif lain 
4.	 Lebih bergengsi 
5.	 Cecek dengan keinginan/cita-cita 
6.	 Lain-lain, sebutkan 1l( 

12. Apakah saudara berkei ngi nan pindah kerja selain 
menjadi buruh industri? 

1.	 Sangat ingin pindah 
2.	 Ingi n pi ndah 
3. Cukup ingin pindah
 
~. Kecil keinginan p i ndah
 
5.	 Sangat tidak ingin pindah 12 ( ) 
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13. Menurut saudara, dengan bekerja sebagai buruh indus
tri apakah dapat menjamin kehidupan masa depan? 

1. Sangat menjamin 
2. Menjamin 
3. Cukup menjamin 
4. Tidak menjamin 
5. Sang at tidak menjamin 13( 

14. Saga i mana cara saudara be rhas i 1 masuk dan beke r j a 
pada perusahaan yang sekarang tengah diikuti? 

1. Mel amar sendi ri 
2. Melalui calo 
3. Dimasukkan saudara 
4. Dimasukkan teman 
5. Lain-lain, sebutkan 14( ) 

B. Pendapatan dan Pengeluaran Responden 

15. Bagaimanakah sistem pengupahan yang saudara terima 
sebagai buruh industri? 

1. Ha r i an 
2. Mingguan 
3. Dua mingguan 
4. Bulanan 
5. Ti d ak tentu 
6. Lain-lain, sebutkan ...........•........ 15( )
 

16. Selain sebagai buruh industri, apakah saudara memil
iki pekerjaan sampingan? 

1. Ya 
2. Tidak 16( 

17. Jika memiliki, pekerjaan sampingan apakah yang dite
kuni? 

1. Sopi r 
2. Wiraswasta 
3. Tukang becak 
4. Tukang kayu/batu 
5. Pembantu Rumah Tangga 
6. Lain-lain, sebutkan 17( ) 

18. Berapakah penghasi lan saudara per bulan, dari 
pekerjaan saudara sebagai buruh industri? 
Rp .. 18 ( ) 

19. Ji,ka mempunyai pekerjaan sampingan, berapakah rata
rata penghasllan per bulan, baik dari pekerjaan sebagai 
buruh industri maupun p e k e riaan s amp i n q an y ans lain? 
Rp........... 19( ) 

20. Rata-rata berapakah pengeluaran saudara per bulan? 
Rp. 20( ) 
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2', . Untuk apa sajakah pengeluaran it u? 
1 . Konsumsi Rp. · ........ 21( )
 
2. Kost/kontrak Rp. · ........ 22( )
 
3 . Transport Rp. ·........ 23( )
 
4. Hiburan Rp. ·........ 24( )
 
5. Pakaian Rp. · ........ 25( )
 
6. Kosmetik Rp. · ........ 26 ( )
 
7. Mengirim keluarga Rp. · ........ 27( )
 
8. Pendidikan Rp. ·........ 28( )
 
9 . Lain-lain, .......... : Rp. · ........ 29( )
 

22. Apakah menu makanan sehari-hari saudara sudah meme
nuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna? 

1. Selalu terpenuhi 
2. Kadang-kadang terpenuhi 
3. Tidak pernah terpenuhi 30 ( ) 

23. Apakah saudara d ap a t memenuhi kebutuhan p a ka i a n 
sehari-hari secara layak? 

1. 8 i sa 
2. Tidak bisa 31( 

24. Siasanya, apakah saudara selalu bisa menabung setiap
bulannya? 

1. Selalu 
2. Sering 
3. Cukup sering 
4. Jarang 
5. Tidak pernah 32( ) 

25. Jika b i s a , berapa yang saudara tabung setiap bulan
n ya? Rp. 33( ) 

26. uo ar- yang saudara terima sebagai buruh i ndust ri 
c.paKah besarnya sama dengan t eman-t eman yang lain atau 
:ldah (1'2;;',9 satu bagian)? 

• Sarna 
2. Tldak sarna 34( 

27. J i ka t i da k sama, faktor apakah yang menyebabkan? 
1. Karena perbedaan lama kerja 
2. Karena perbedaan keahlian 
3. Karena perbedaan tingkat pendidikan 
4. Tidak tahu
 
~. Lain-lain, sebutkan .,. 35(
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28. Menurut saudara, up ah yan q diterima sudah sepaian 
atau belum dengan tenaga yang sudah dikeluarkan? 

1. Sangat sepadan 
2. Sepadan 
3. Cukup sepadan 
4. Kurang sepadan 
5. Sangat tidak sepadan 36 ( ) 

29. Selama melaksanakan pekerjaan, apakah saudara merasa 
tertekan (teralienasi) atau bisa menikmatinya? 

1. Sangat menikmati 
2. Menikmati 
3. Cukup menikmati 
4. Agak tertekan 
5. Sangat tertekan 37( ) 

30. Dari berbagai fasi 1Has dan jaminan perusahaan di 
bawah ini, bagaimanakah pendapat saudara? 

Fasilitas dan Jaminan 1 2 3 4 5 

Bonus Hari Raya 38( ) 

Bonus Akhir Tahun 39( 

Cuti 40( ) 

Uang Lembur 41"( ) 

Keterangan: 1. Sang at Memadai 
2. Memadai 
3. Cukup Memadai 
4. Kurang Memadai 
5. Sangat Tidak Memadai 

• 

5 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



--- - ---------------

C. Tingkat Kerentanan dan Strategi Kelangsungan Hidup 

31. Beberapa hal di bawah ini, manakah yang seringkali 
sanggup memaksa saudara berhut ang, menggada i kan, at au 
rnan j u a l barang? 

------_. 

Jenis Kebutuhan 1 2 3 

Makanan Sehari-hari 42( 

-~----,----,----~----------_._-_._.-

Anggota keluarga sakit	 44( ) 

Biaya sekolah anak/keluarga 45( 

S1amet an/haj at an 

Membayar hutang 

Keterangan:	 1 = Sering 
2 = Kadang-kadang 
3 = Tidak pernah 

32. Dari berbagai kebutuhan di a t a s , manakah menu rut 
responden yang paling berat : 

1. Makan sehari-hari 
2. Sakit 
3. Anggota keluarga sakit 
4. Biaya sekolah anak/keluarga 
5. Slametan/hajatan 
6. Membayar	 hutang 
7. Lain-lain, sebutkan..........	 48( )
 

33. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah ada anggo
ta keluarga lain yang dilibatkan bekerja untuk menambah 
penghasilan keluarga: 

1. Ada 
2. Tidak ada	 49( ) 

34. Jika ada, siapa 
1. Anak 
2. Orang tua 
3. Lain-lain, sebutkan•...........	 50( )
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



35. Da1am satu tahun terakhir ini, apakah total pendapa
tan yang dipero1eh ke1uarga saudara eukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari: 

1. Lebih dari eukup 
2. Cukup 
3. Pas-pasan 
4. Re1atif kurang 
5. Sangat kurang	 51( 

36. Dari berbagai hal di bawah i n i , manakah yang sering 
responden 1akukan unt uk menget at kan penge 1uaran dan 
untuk menambah penghasi1an? 

Usaha Mengetatkan Pengeluaran 1 2 3 

Pengurangan	 frekuensi makan 52( ) 

Menu disederhanakan_ 53( 

Meneari pekerjaan sampingan 54( 

Meme1ihara ternak produktif 55( 

Anggota ke1uarga diikutkan kerja	 56( 

Pengurangan	 jatah hiburan 57( ) 

Mengurangi uang jajan	 58( ) 

Keterangan:	 1 = Sering 
2 = Kadang-kadang 3 = Tidak pernah 

37. Jika ada kebutuhan uang mendadak yang harus dipenu
hi, biasanya bagaimana eara saudara mengatasinya? 

1. Mengambi 1 uang t abungan 
2. Menggadaikan barang 
3. Menjua1 barang 
4. Berhutang 
5. Meminta to10ng saudara/ke1uarga 
6. Lain-lain, sebutkan:.................... 59( )
 

38. Jika ada kebutuhan mendadak, siapakah yang paling 
sering saudara mintai pertolongan? 

1. Teman ke r j a 
2. Teman sekampung sesama pendatang 
3. Orangtua 
4. Saudara 
5. Tidak tentu 
6. Lain-lain, sebutkan:	 50( 
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O. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

39. Apakah dalam perusahaan saudara terdapat balai atau 
pusat pelayanan kesehatan? 

1. Va, ada 
2. Tidak ada 61( 

40. Apakah dalam perusahaan saudara terdapat dokter 
perusahaan ? 

1. Ya, ada 
62 ( )3. Tidak a9a 

41. Jika ada, apakah dokter tersebut bisa melayani para 
.b u r uh tiap hari? 

1. Ya 
2. Tidak, pada hari-hari tertentu saja 63( 

42. Jika saudara sakit, ke mana biasanya s auoar a bero
bat? 

1. Dokter perusahaan 
2. Puskesmas 
3. Rumah sakit 
4. Beli obat di toko obat 
5. Lain-lain, sebutkan................... 64()
 

43. Siapakah yang membayar biaya berobat saudara pada 
soa1 nomor 37 di atas? 

1. Biaya sendiri 
2. Biaya perusahaan 
3. Patungan antara biaya perusahaan dan pribadi 
4. Lain-lain, sebutkan...... 65() 

44. Kalau saudara tidak masuk karena sakit, apakah pada 
hari tidak masuk itu masih digaji? 

1. Va, mas'; h digaj i 
2. Tidak digaji 
3. Oigaji sebagian 66 ( ) 

45. Apakah sudara mempunyai asuransi kesehatan? 
1. Va, puny a 
2. Tidak punya 67( ) 

I; 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN BEBERAPA FAKTOR YANG... ASFAR, MUHAMMAD



46. Dari berbagai jaminan keeelakaan ke r i a di bawah i n i , 
bagaimanakah penilaian saudara : 

- --- - - --- --- - - ~---_.- - - ----------
Jenis Jaminan Kecelakaan 1 2 3 4 5 6 

- -- . --_ ... _----- -- --- ----,--_.._- ._.. -- -- ----_ .. 
68(Biaya Pengangkutan 

69(Biaya Pemer~ksaan/Pengob~tan 

-_._-------------_.- ..._---_._-~.. --~-------- . --_.._--- ,--

70(Biaya r e habi 1 i t ac . 

Santunan Tidak Mampu Bekerja 
------- - - - ----- ------_. --~-
Santunan Caead sebagian 

- ----- - .-._------- ------------------ --- - --

73(Santunan Caead Total 
....---- _._----_....---- --_.--------_ ..---
Santunal1 Kematian 74( ) 

Kelerangan: = sangat memadai 
2 merna d a ic, 

3 = cukup memadai 
4 = kurang memadai 
5 = sangat tidak memadai 

47. Bagaimana peni1aian saudara terhadap jaminan kema
tian pada tenaga kerja yang meningga1 bukan ak i bat 
kecelakaan kerja: 

_._~-------_._-
Jaminan Kematian 1 2 3 4 5 6 

-----~ 

Biaya Pemakaman 75( ) 

-~-----,----------

Santunan berupa uang 76( 

-------" - ------ -.. ------------
Ket: 1 ,2,3,4,5,6 sama dengan jawaban soa 1 no. 41 

48. Bagaimana peni laian saudara t e r ha dap j arni n au h a r i 
tua yang diberikan kepada tenaga kerja? 

1. Sangat memadai 
2. Memadai 
3. Cukup memadai 
4. Kurang memadal 
5. Sangat tid"k memadai 
6. T~C:ak ada 
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----------------

49. Bagaimana penilaian ba oa« terhadap j arni na n peme l f>
haraan kesehat an d i bawah in i 

Jenis Jaminan 1 2 3 4 
- -----.-----c---::-----,------ -------
Rawat JalalI Tk Pertams 78( ,

--. ------_ . . _._--_.._-----_ ..

Rawat Jalan Tk Lanjutan 
_.~-

79( 

Rawat inap (di RS) 80( 

Pemeriksaan Kehamilan 81 ( 

Biaya Melahirkan 82( 
---.----c-----c------
Biaya Laboratorium 83( 

------=---c------c---
Ket: 1,2,3,4,5,6 sama dengan j awaban soa 1 no. 41 

E. Perasaan Alienasi 

50. Apakah saudara pernah mera s ak an merasa bahwa n i lai
ni 1ai atau norma-norma y an , saudara anut t i dak 1agi 
dapat dijadikan pegangan Galam mengaruhi kehidupan 
sehari-hari? 

1. Sangat seri ng 
2. Sering 
3. Cukup sering 
4. Jarang 
5. Tidak pernah 84( 

51. Apakah saudara pernah merasakan bahwa kehidupan sau
dara atau apa yang saudara lEkukan tidak mempunyai arti? 

1. Sangat sering 
2. Sering 
3. CUkup Sering 
4. Jarang 
5. Tidak Pernah 85( 

52. Apakah Saudara mengenal pemi 1 i k perusahaan di mai,a 
sa~j~f'a bekerja? 

1. s anc at Mengenal 
2. Mengenal 
3. Cukup Mengenal 
4. Kurang mengenal 
5. Tidak mengenal 86( 
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53. Apakah saudara mengenal pimpinan-pimpinan (pihak 
manager) perusahaan di mana saudara berada? 

1.	 Sangat mengenal 
2.	 Mengenal 
3.	 Cukup mengenal 
4.	 Kurang mengenal 
5.	 Tidak mengenal a7 ( ) 

54. Apakah s aud a r a merasa di.p a t mempengaruhi keputusan
pemilik atau pemimpin perusat,aan? 

1.	 Sangat mampu 
2.	 Mampu 
3.	 Cukup mampu 
4.	 Kurang mampu 
5.	 Tidak mampu aa( 

55.	 Apakah saudara mengenal teman pekerja sesama bagian
·1. Sangat Mengenal 

2.	 Mengenal 
3.	 Cukup mengenal 
4.	 Kurang mengenal 
5.	 Tidak ke na l a9C ) 

56. Apakah saudara mengenal teman pe ke r j a dari bagian
lain? 

1.	 Sangat mengenal 
2.	 Mengenal 
3.	 Cukup mengenal 
4.	 Kurang mengenal 
5.	 Tidak mengenal 90( 

57. Menurut s au da r a , manakah yang paling berperan di 
perusahaan tempat saudara bekerja, mesin atau manusia? 

1.	 Mesin 
2.	 Manusia 91( 

58. Apakah saudara mengetah~i jalannya (tahap-tahap) 
proses produksi mulai awal s&~pai barang jadi? 

1.	 Sangat mengetahui 
2.	 Mengetahui 
3.	 Cukup mengetahui 
4.	 Kurang mengetahui 
5.	 Tidak mengetahui 92( 

59. Apakah saudara mengetah~; jumlah barang yang saudara 
produksi di perusahaan saudar~? 

1.	 Sangat mengetahui 
2.	 Mengetahui 
3.	 Cukup mengetahui 
4.	 Kurang mengetahui 
5.	 Tidak mengetahui 93 ( ) 
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60. Apakah saudara mengetahu narga jual barang yang sau
dara produksi? 

1. Sangat mengetahui 
2. Mengetahui 
3. Cukup mengetahui 
4. Kurang mengetahui 
5. Tidak mengetahui	 94( 

61. Ap a ka h saudara rne nq e t a hu. perna ka i (konsumen) barang 
yang saudara produksi? 

1. Sangat men get ahu i 
2. Mengetahui 
3. Cukup mengetahui 
4. Kurang mengetahui 
5. Tidak mengetahui	 95( 

62. Apakah saudara mengetahui besarnya keuntungan yang
diperoleh perusahaan? 

1. Sangat menget ahu i
 
:. Mengetahui
 
3. CUkup Mengetahui 
4. Kurang mengetahui 
5. Tldak mengetahui	 96( 

63. Bagaimalla perasaan saudara terhad_p barang yang sau
dara produksi? 

1. Sangat menyukai 
2. Cukup menyukai 
3. Biasa-biasa saja 
4. KUlang menyukai 
5. Tida:: me n yu k a i	 97( 

F. Efektivitas Organisasi Bur uh 

64.	 Apakuh j~ peru.:.,a.l":aan s a c.c a r a t e rd a p a t unit SrST? 
1.Ya,ada 
2. Tidak 
3. Tidak t ahu	 98( 

65. Apakah saudara mengenal ,Jengurus-pengurus unit SPSI 
di perusahaan saudara? 

1. Sangat mengena 1 
2. Mengenal 
3. Cukup mengenal 
4. Kurang mengenal 
5. Taak mengenal	 99( 
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66. Apakah saudara menqe t ahu. fungsi SPSI? 
1. Sangat Mengetahui 
2. Mengetahui 
3. Cukup mengetallui 
4. Kurang mengetahui 
5. Tidak mengetahui	 10G( 

67. Jika saudara bermaksud untuk menyalurkan a s p i rasi 
atau mengaJukan usul pada perusahaan, melalui apa aspir
asi atau usul tersebut saudara sampaikan? 

1. tdE,-:alui' ternan senior 
2. Melalui pimpinan perusahaan 
3. Langsung ke pemilik ~~rusahaan 
4. Melalui unit SPSI di perusahaan 
5. Lain-lain, sebutkan...........	 101(
 

t'S. ,A,pakah saudara yak~:-I ,/1 ~-janisasi SPSI dapat menya
l u k ar. i t k t a>r asp; r a s a au e o s n :i1gan s au o a r 

1. Sangat yaki n 
2. vak i n 
3. Cukup yakin 
4. f\urang y a k i n 
S. -;- ida ;" yak '[ n	 10Z( 

69.	 MenUl-ut p e n r l a i an s auc e e • ap ak a.: (j)'gan-i sasi :::~;::'~;Ir 

d ap a t ry,e(\de.:.:3.i~kar, ke;.:::(·:'~t l (':'1' c:li··;;J('~~,:"t~J-_, p a d a pL:n'i!'~' 
pe r u s ab a ar.> 

1. Sa.ngat marnpu 
MDmp,-i 

..:J. C'J>,L;~'_ r.iarnpu f 

4., '::"'"1; jnain;:.,-, 
S. T; ~~a~ rnarnp.,	 1 0:3 ( 

~ a u d a r a terhadap p e n i t a i a n 
:'-:,2bei-ap2 ·'dl2.ngan b ahwa c. ·.... .n i s a s i SPSl leblh n~ernc,;;l::i 

kepent i 1',92:'· ~'E:'l u s s ra a.. ':'~L j- ; d a k E- ;)::: r~ t ; i :; ~> I 1 i~' Ci, i c: ;:. t:-. k c i _. 

Ja: 
S3.ngat s e t u j i, 

2. s s t u j ; 
J. Ag3.k s e t u j u 
4. Kurd]lG s e t u i u 
5. TidaL se t u j u	 1 04 ( ) 

G. Intensitas Pemogokan Buruh 

71.	 Berapa lama saudara be~~rja sebagai buruh 
............ bu 1an 105 ( 

'7.-, 
i ..... Berapa ka l i s a u d a r a l>.l.t terlibat pernogokal1 atau 
aksi unjuk rasa? hali 106 ( 

/ 
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73. Apa tuntutan saudara dalam aksi-aksi pemogokan atau 
unjuk rasa tersebut? (jawaban boleh lebih dari satu) 

1.	 Perbaikan upah buruh 
2.	 Pemberian cuti hamil atau cuti t a t nn ya 
3.	 Pemberian/peningkatan THR 
4.	 Perbaikan jaminan kesehatan/keselamatan kerja 
5.	 Pembentukan/efektivitas unit SPSI di perusahaan 
6.	 Lain-lain, sebutkan.............. 107()
 

74. Pad a saat melakukan aksi pemogokan atau unjuk rasa, 
aktivitas apa yang saudara lakukan? (jawaban boleh lebih 
dari satu) 

1.	 Teriak-teriak 
2.	 Membawa sepanduk 
3.	 Melempar sesuatu 
4.	 Melakukan pengrusakan terhadap perusahaan 
4.	 Hanya sekedar ikut-ikutan 
6.	 Lain-lain, sebutkan... 108( ) 

75. Siapa yang mengajak saudara melakukan aksi pemogokan 
atau unjuk rasa? 

1.	 Kemauan sendiri 
2.	 Teman sesama bagian 
3.	 Teman dari bagian lain 
4.	 Teman dari perusahaan lain' 
5.	 Akt i vis LSM 
6.	 Kemauan sendiri 109( ) 

76. Dalam melakukan aksi pemogokan atau un i u k rasa, 
aspi rasi yang saudara perjuangkan tersebut berkaitan 
dengan kepentingan saudara sendiri atau menyangkut 
kepentingan teman-teman saudara? 

1.	 Memperjuangkan kepentingan pribadi 
2.	 Memperjuangkan kepentingan teman-teman 
3.	 Memperjuangkan kepentingan p r i ba d i sekaligus 

kepentingan teman-teman 110 ( ) 

77. Komentar dan informasi lain yang ingin saudara sam
paikan: . 
· .. ,	 . 
·	 . 
·	 . 
·	 . 
·	 , . 
·	 . 
· ..•...•..••••••••••.....••.....••••...••.•.•••• 1 1 1 ( 
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PERSONALIA 

1.	 Ketua Peneliti: 

a.	 Nama '_engkap 

b.	 Jenis Kelamin 

c.	 Pangkat/Golongan/N1P 

d.	 Fakultas 

e.	 Waktu Yang Disediakan 

Untuk Penelitian 

2.	 Anggota Peneliti: 

a.	 Nama Lengkap 

b.	 Jenis Kelamin 

c.	 pangkat/Golongan/NIP 

d.	 r aku t t a s 

e.	 Bidang Keahlian 

f.	 Waktu Yang Disediakun 

Untuk Penelitian 

3. Anggot a Pene 1 it i : 

a.	 Nama Lengkap 

b. Jenis Kel ami n 

_. pangkat/Golongan/NIP 

TENAGA PENELITI 

Drs. Muhammad Asfar 

laki-laki 

Penata Tk III I 1-B/131 918 695 

1lmu Sosial dan I1mu Politik 

12	 jam/minggu 

Drs. Sutrisno, MS.
 

laki-laki
 

Penata /III-C/130 937 951 

Ilmu s o s i a l dan Ilmu Pol it i k 

Perburuhan 

8	 jam/minggu 

Dra. Endang Dwiyanti 

Wanita 

Penata Muda/III-A/132 061 806 
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d. 

8. 

Fakult as 

Bidang Keahlian 

Kesehatan Masyarakat 

Kesehatan & Keselamatan Karja 

f. Waktu 

Untuk 

Yang Disediakan 

penelitian 12 jam/mingg u 
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