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Abstrak 

Gerakan sosial buruh merupakan alat dan bentuk strategis yang  berfungsi sebagai 

kontrol sosial dan berfungsi untuk menekan secara sosial kebijakan politik 

penguasa agar lebih berpihak kepada buruh. Studi ini mencoba menggambarkan 

dinamika Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya dalam 

memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi akan adanya pemberlakuan Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA), ditambah lagi adanya kebuntuan hukum dari UU 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, serta mewujudkan upah layak yang memuat 

skema perlindungan dan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Studi ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Teori Dinamika Gerakan Sosial. 

Hasil studi ini menunjukkan gerakan sosial buruh memiliki fungsi dan tugas 

sebagai lobi politik dan bisa secara langsung menginterfensi kebijakan-kebijakan 

pemerintah. 

Kata Kunci: Gerakan buruh, Dinamika Gerakan Sosial, Perda 

Ketenagakerjaan, Jawa Timur. 

Abstract 

Social movement of labor is a form of strategic tools that functions as social 

control and serves to suppress the social policies of the political authorities to be 

more pro-labor. The study tried to describe the dynamics of the struggle of 

Indonesian Metal Trade Union Federation the City of Surabaya in East Java to 

fight regulation No. 8 of 2016 on the Implementation of Employment. This is 

done to anticipate the following to be the imposition of Asean Economic 

Community (MEA), plus their legal impasse of the Manpower Law No. 13 of 

2003, and to realize a decent wage that includes protection schemes and welfare 

of workers in East Java. This study uses qualitative descriptive method and theory 

of the dynamics of social movement Doug McAdam. The result of this study 

show a social movement of workers has the functions and duties as a political 

lobby and can directly interfere in goverment policies. 

Keywords: the labor movement, dynamics of social movements, the 

employment regulations, East Java. 
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Pendahuluan 

Mengingat gerakan buruh dewasa ini menghadapi perubahan penting. 

Perubahan lingkungan politik, sejak reformasi 1998 gerakan buruh di Indonesia 

telah memasuki medan politik baru yang lebih demokratis. Jika di masa lalu 

pemerintah dibentuk oleh sebuah kekuatan politik yang monolitik, saat ini, 

kekuatan politik bersifat cair dan lebih fragmented. Medan baru ini menuntut 

perlunya gerakan buruh melakukan aliansi strategis dengan berbagai kekuatan 

sosial lainnya dan juga kekuatan politik guna menghasilkan sebuah sistem politik 

yang lebih ramah bagi kepentingan buruh. Berkaitan dengan perubahan yang 

dibawa oleh kompleksitas kerja yang baru, tantangan yang dihadirkan oleh sistem 

kerja dewasa ini makin bersifat rumit dan kompleks. Kita menyaksikan perubahan 

pasar kerja, perubahan undang-undang, intervensi korporasi multinasional melalui 

lembaga-lembaga internasional seperti IMF terhadap liberalisasi pasa kerja 

(Silaban R, 2011). 

Di tengah situasi seperti ini, undang-undang perburuhan yang kita miliki 

tidak memadai. Bentuk-bentuk hubungan ekonomi lebih cepat berubah, yang 

belum bisa diakomodasi dengan cepat oleh sebuah ketentuan perundang-undangan 

maupun ketentuan-ketentuan lain. Regulasi atau undang-undang selalu berjalan 

lebih lamban dari tantangan yang dihadapi. Dengan undang-undang yang bergerak 

lamban dalam mengakomodasi situasi lapangan, kita tidak bisa sepenuhnya 

bersandar pada ketentuan undang-undang perburuhan yang ada sebagai basis 

untuk memperjuangkan kepentingan buruh. 

Pemerintah juga tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk 

melakukan perlindungan yang efektif pada buruh. Disinilah gerakan buruh justru 

terasa makin relevan karena merekalah yang bisa langsung berhadapan menolong 

buruh, bernegoisasi pada pimpinan, memperjuangkan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB), dan memberi pelatihan serta advokasi (Silaban, 2009). 

Sebagai salah satu diantara 6 provinsi yang memiliki wilayah terluas di 

Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia 

setelah Jawa Barat. Hal ini tidak lepas dari besarnya pula kompleksitas persoalan 

yang terjadi terhadap pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini Jawa Timur tak lepas 

dari berbagai konflik perburuhan, seperti mengenai masalah karyawan kontrak 

dan atau outsourcing, PHK, hak berserikat yang terjadi dalam skala mikro tingkat 

perusahaan, dalam skala makro yaitu penentuan UMK yang menjadi isu tahunan. 

Sepanjang 2015, 400 ribu buruh di Jawa Timur terkena PHK, data tersebut 

didapat dari badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Timur 

berdasar klaim pengambilan dana jaminan hari tua. Angka tersebut jauh lebih 

besar dari angka yang didapat dari hasil monitoring yang dilakukan LBH 

Surabaya. Terdapat 21 kasus PHK masal di Jatim dengan jumlah buruh yang di-

PHK mencapai 3917 orang. dalam catatan akhir tahunnya, LBH Surabaya juga 

mengungkapkan setidaknya 80 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 

disentra industri Jatim. Dari 80 perusahaan tersebut, setidaknya terdapat sekitar 52 

ribu buruh yang terancam terkena pengangguhan upah. Artinya buruh belum 

mendapatkan upah sesuai UMK yang telah ditetapkan.  



Masalah lain yang saat ini melanda kaum buruh adalah masalah jaminan 

sosial. Dari sekitar 5 juta buruh yang ada di Jatim, ternyata baru sekitar 10% yang 

sudah mendapatkan jaminan sosial perusahaan tempat mereka bekerja. Belum 

terpenuhinya jaminan sosial terebut menjadi indikator akan masih rendahnya upah 

yang diterima buruh (Koran Sindo, 2016). 

Kemudian ditambah lagi pemberlakuan MEA pada akhir 2015 ini tentu 

juga termasuk dalam konteks pasar tenaga kerja. Tenaga kerja di Jawa Timur 

tidak akan bersaing dengan sesama kabupaten/kota di Jawa Timur maupun tenaga 

kerja dari provinsi tetangga, tetapi pesaing akan datang dari negara tetangga. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja di Jawa timur hanya akan jadi 

penonton bahkan menjadi pengangguran dirumahnya sendiri sementara yang 

menjadi pekerja adalah mereka yang tidak berasal dari Jawa Timur. Disinilah, 

peran pemerintah dibutuhkan sebagai upaya melindungi pekerja lokal tetap bisa 

mendapatkan pekerjaan dengan baik dengan mengatur secara ketat pembatasan, 

larangan, dan sangsi terhadap pelanggaran TKA. 

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain oleh Setiawan (2009) 

mengenai gerakan  penolakan/penuntutan revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 

oleh serikat buruh di Kabupaten Gresik. Kemudian juga pemelitian yang pernah 

dilakukan Safrial (2013) mengenai peran FSPMI dalam gerakan buruh Bekasi 

menuntut kenaikan UMK Tahun 2013. Dengan menetapkan isu strategis sebagai 

agenda perjuangan bersama,  dimana dengan banyak serikat buruh yang berjumlah 

15 DPC dan 1 Konfederasi yang bernaung dalam Sekber SP/SB sebagai wadah 

berkumpulnya serikat buruh yang mampu menjadikan kekuatan baru untuk 

menolak/menuntut merevisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 yang disahkan oleh 

DPRD Kabupaten Gresik yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Ada 

kesamaan dalam bentuk perjuangan dengan menjadikan strategi aksi demonstrasi 

dalam me-loby agar memasukkan, menyerap dan mengakomodir aspirasi buruh. 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti 

mencoba meneliti faktor yang melatar belakangi gerakan dari serikat buruh 

FSPMI di Kota Surabaya dalam memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan bagaimana strategi yang 

digunakan dalam memperjuangkan Perda tersebut agar tuntutannya dapat tercapai. 

Selain tuntutan agar dalam Perda yang ada bisa mengisi kekosongan hukum dari 

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang selama ini dijadikan landasan 

pembangunan ketenagakerjaan, buruh juga menuntut  persoalan lain seperti 

bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial, tolak upah murah, cabut pengampunan 

pajak (Tax Amnesti)  dan lain sebagainya. 

Teori Struktur Mobilisasi  

 Penelitian ini menggunakan teori dinamika gerakan sosial yang 

dikemukakan oleh Doug McAdam, penelitian ini menggunakan konsep struktur 

kesempatan politik untuk menjelaskan bagaimana perannya sebagai kekuatan atau 

faktor yang bekerja mentransformasikan ketidakpuasan sosial (social grievences) 

dan kekecewaan sosial (social discontent) menjadi sebuah kekuatan gerakan 

sosial. Teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor 

yang melatar belakangi dan bagaimana strategi gerakan serikat buruh FSPMI 



dalam memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan. Teori ini memberikan tiga penyajian sebagai berikut, tentang 

peluang-peluang politik (political opportunities), tentang struktur-struktur 

mobilisasi (mobilizing structure) gerakan, dan tentang konstruksi proses 

pembingkaian (framing Processes).  

Sydney Tarrow (dalam Mc Adam, 1996: 41-44) berpendapat bahwa ada 

beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik 

yang memicu munculnya gerakan sosial. Pendekatan yang pertama, yaitu 

proximate opportunity structure, pendekatan ini menekankan pada tanda/signal-

signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan mereka atau dari 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas mereka. 

Kemudian, policy specific opportunities, peluang-peluang yang muncul melalui 

pendekatan ini dapat dilihat dari bagaimana kebijakan dan lingkungan 

instutisional dapat membuka jalan bagi munculnya aksi kolektif berkaitan dengan 

isu-isu tertentu. Peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan 

sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai 

dengan kehendak masyarakat, atau bahkan elemen-elemen birokrasi pemerintah 

tidak melaksanakan kebijakan dengan semestinya. Kemudian McAdam dan 

kawan-kawan mendefinisikan konsep mobilizing structure sebagai wahana 

mobilisasi suatu gerakan sosial. Struktur-struktur itu bersifat fromal ataupun 

informal, dan melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam aksi 

kolektif. Kemudian yang terakhir, proses pembingkaian diartikan upaya-upaya 

strategis yang dilakukan secara sadar oleh kelompok dalam membangun makna-

makna bersama tentang dunia dan konsep diri mereka untuk melegitimasikan dan 

mendorong terjadinya suatu tindakan kolektif. 

Strategi Gerakan FSPMI 

 Gerakan sosial merupakan bentuk aktivisme civil society yang khas. 

Sebagai bentuk aktivisme yang khas, Diani dan Bison mendefinisikannya sebagai 

„sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan 

sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan 

yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif 

yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. 

Jelaslah bahwa definisi gerakan sosial yang agak inklusif ini dapat 

mendeskripsikan gejala “civil society in action”. Dalam definisi tersebut, gerakan 

sosial tidak hanya melibatkan aksi kolektif terhadap suatu masalah bersama 

namun juga dengan jelas mengidentifikasi target aksi tersebut dan 

mengartikulasikannya dalam konteks sosial maupun politik tertentu (Darmawan, 

2006). 

 Peluang-peluang politik dalam melihat munculnya ketidakpuasan sosial 

dan kekecewaan sosial dapat dilihat dari bagaimana kebijakan dan lingkungan 

instutisional dapat membuka jalan bagi munculnya aksi kolektif berkaitan dengan 

isu-isu tertentu. Peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan 

sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai 

dengan kehendak masyarakat, atau bahkan oleh karena elemen-elemen birokrasi 

pemerintah tidak melaksanakan kebijakan dengan semestinya. Kekecewaan dan 



ketidakpuaaan sosial ini seperti studi kasus FSPMI dalam memperjuangkan Perda 

Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Seperti yang 

telah diuraikan diatas bahwa tidak adanya komitmen seperti yang telah disepakati 

ketika pada peringatan hari buruh sedunia (May Day) adanya janji Gubernur Jatim 

yang tidak terealisasi dalam perancanagn dan pembahasan Perda tersebut. 

Ditambah lagi pembahasan yang dilakukan anggota dewan tidak terbuka yang 

dinilai lebih banyak sembunyi-sembunyi diluar gedung anggota dewan, dan 

berdampak pada beberapa pasal krusial seperti soal upah yang menjadi aspirasi 

utama buruh dihilangkan. 

Kesempatan politik ini jelas tergambar dalam perjuangan FSPMI dalam 

pengawalan terhadap adanya Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ketika muncul adanya elit pemerintahan yang 

melakukan perancangan serta pembahasan Perda yang isinya tidak berpihak 

kepada buruh yang ada di Jawa Timur. Gerakan buruh FSPMI menilai masih 

banyak kebuntuan hukum dan multitafsir dalam aturan mainnya yang bilamana 

implementasi di lapangan akan sangat merugikan buruh ketika mengalami kasus 

perselisihan paham dengan pengusaha. Ambil contoh dalam satu Pasal 74 yang 

mengatur perihal pensiun, dalam pasal (1) mengatakan pekerja/buruh yang telah 

memasuki usia pensiun berhak mengajukan pensiun secara tertulis kepada 

pengusaha, namun dalam pasal (2) pengusaha dapat menolak pekerja/buruh yang 

mengajukan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila masih 

membutuhkan pekerja/buruh tersebut. 

Hal lain lagi yang tidak kalah pentingnya, soal upah proses. UU No. 13 

Tahun 2003 mengatakan perusahaan mewajibkan membayar upah proses namun 

jika perusahaan tidak membayarnya, tidak ada sangsi yang mengaturnya. Hal 

berikut ada kebuntuan hukum yang disiasati untuk dimuat di dalam Perda. 

Kemudian soal struktur dan skala upah, UU mewajibkan perusahaan membuat 

struktur dan skala upah, berapa besarnya tidak disebutkan. Hal ini juga disiasati 

agar diserap dan dimasukkan dalam Perda. Masa kerja minimal 1 tahun, minimal 

skala upahnya 5% dari upah UMK. 

Di dalam berjuang, FSPMI menggunakan strategi konsep-loby-aksi. 

Dengan menjadikan „aksi‟ sebagai salah satu strategi loby-nya. Dalam konsep 

sendiri, menyusun konsep disini mengatur strategi untuk perundingan secara 

bipartit, penyampaian surat kepada dinas terkait, kesiapan anggota PUK dalam 

loby maupaun aksi sampai tingkat mogok kerja bila dipandang perlu. Dalam 

perjuangan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan ini gerakan serikat buruh memberikan draft versi mereka untuk 

dikaji dan juga diberi semacam inventaris massal, memberikan gambaran yang 

terjadi di lapangan seperti apa, sehingga solusinya harus ada pasal-pasal yang 

efektif yang bisa diserap sebagai tindakan preventif dari persoalan yang ada. 

Perda ini produk politik, pembuatan dan prosesnya juga mengalami 

proses-proses politik. Jadi strategi aksi ataupun lobi jalan bersamaan. Dengan 

menawarkan draft berdasarkan best practice Perda Kab. Pasuruan No. 22/2012 

Tentang sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang lolos uji Menkumham RI 

dan Mahkamah Agung RI. Selain itu juga dalam public hearing yang dikeluarkan 



secara resmi oleh DPRD Provinsi Jatim, yang dihadiri seluruh perwakilan serikat 

buruh di Jatim, seluruh perwakilan perusahaan yang diwakili oleh Apindo Jatim, 

serta dinas-dinas terkait. Perwakilan serikat buruh Jatim dan Apindo Jatim duduk 

bersama untuk berunding. 

Dalam pengerahan aksi masa FSPMI memiliki kekuatan internal yang 

masif. Di Jatim sendiri yang ada basis massanya, terdiri dari (ring 1) Surabaya, 

Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu FSPMI 

memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari mensosialisasikan nilai-nilai 

perjuangan kerakyatan sekaligus mengkampanyekan kepada khalayak khususnya 

buruh, bahwa perjuangan Perda ini sangatlah penting untuk kesejahteraan dan 

perlindungan terutama mencegah dan menindak TKA. Selain itu FSPMI memiliki 

agenda-agenda seperti seminar untuk membahas Perda yang dihadiri berbagai 

stakeholder di Jawa Timur, pengkajian Perda juga dilakukan di Pusat Studi Hukun 

dan HAM (PUSHAM) Universitas Airlanga, serta diskusi umum di Universitas 

Islam Negeri Surabaya dengan tema „Mengapa Mahasiswa Menjadi Relevan 

Mendukung Perjuangan Buruh‟. 

Seperti yang telah diuraikan diatas bagaimana dinamika perjuangan 

FSPMI dalam memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam konteks kebutuhan dan pengalaman 

seperti inilah perlunya aktivis buruh memikirkan sebuah strategi dan atau struktur 

mobilisasi gerakan buruh yang efektif dan representatif disatu sisi namun realistik 

di sisi lain. Gerakan buruh yang kuat harus mampu mengartikulasikan 

kepentingan buruh secara jernih dan mendesak para pihak yang terkait untuk 

merespon tuntutan tersebut secara tepat. Intinya, gerakan buruh yang kuat harus 

membawa perbaikan nyata pada kehidupan buruh. 

Dalam struktur mobilisasi internal untuk memiliki sebuah gerakan buruh 

yang sungguh kuat dan didengar oleh pihak lain. Setidaknya terdapat enam syarat 

minimum yang diperlukan bagi sebuah koalisi gerakan buruh. keenam syarat itu 

adalah: a) Menetapkan syarat anggota koalisi dan merumuskan tekat bersama 

(manifesto); b) Membersihkan „rumah serikat buruh‟ (house clearing) dari elemen 

buruh yang merugikan buruh; c) Merumuskan prinsip dan pilihan ideologis koalisi 

yang jelas (well-defined pronciples); d) Meningkatkan kapasitas aktifis untuk 

merumuskan kebijakan alternatif; e)Menetapkan isu strategis sebagai agenda 

perjuangan bersama; f) Gerakan buruh sebagai gerakan sosial. 

Dalam memenuhi keenam syarat ini maka sebagian besar masalah sudah 

selesai, baik problem yang bersifat eksternal seperti persoalan yang diakibatkan 

sistem ketenagakerjaan yang tidak adil, akibat praktek fleksibilitas kerja, 

persoalan yang terkait dengan kepastian hukum/ PHI (Pengadilan Hubungan 

Industrial), masih lemahnya penegakan hukum, hingga ke persoalan 

ketidaksungguhan pemerintah (political will) dalam menyelesaikan secara 

mendasar problem mendasar peruburuhan (Silaban, 2011). 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sendiri adalah kumpulan 

organisasi-organisasi kecil yang mandiri, kemudian bergabung membentuk 

sebuah federasi atau dengan mebuat cabang-cabang di berbagai Indonesia yang 

memiliki kawasan industri. Untuk mengektifkan gerak organisasi, organisasi 

harus menerapkan keanggotaan bersifat wajib tidak berbasis sukarela, terutama 



organisasi buruh, menerapkan organ-organ pengawas terutama ketika sedang 

melakukan aksi-aksi kolektif. George Simmel sendiri menyatakan bentuk 

organisasi yang kecil lebih dapat mengambil keputusan dan mempergunakan 

sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai tujuannya dibandingkan 

dengan organisasi yang lebih besar. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh lenin 

dengan konsep Vanguard-nya, sekumpulan kecil para elit yang terlatih dan 

terdidik yang bertindak sebagai tulang punggung revolusi buruh (Situmorang, 

2013). 

Keberhasilan dalam setiap capaian organisasi buruh juga tak luput dari 

upaya aktifitas strategis gerakan dalam mengemas suatu konsep nyata membentuk 

setting dalam pergerakan pada setiap aksinya. Kesempatan politik dan struktur 

mobilisasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memang dua faktor yang 

sangat penting bagi terjadinya suatu gerakan sosial. Namun tanpa hadirnya faktor 

ketiga, berupa proses pembingkaian, keduanya tidak akan menjadi kekuatan yang 

memadai untuk mendorong terjadinya suatu gerakan sosial. Snow dan Benford 

seperti dikemukakan oleh McAdam, menyatakan pentingnya kehadiran suatu 

kompleks dinamika sosial psikologis berupa atribusi kolektif atau kontruksi sosial 

tentang situasi sosial yang dihadapi oleh masyarakat sebagai faktor sangat penting 

yang mengkondisikan terjadinya tindakan kolektif (Suyono, 2005). 

Yang dimaksud gerakan buruh dalam hal ini mengikuti Marx menganggap 

serikat-serikat buruh pusat-pusat pengorganisasian, pusat-pusat untuk 

mengumpulkan kekuatan-kekuatan kaum buruh, organisasi-organisasi untuk 

memberikan pada kaum buruh suatu pelatihan dasar kelas. Kenyataan bahwa 

kaum buruh yang berserakan, saling bersaing satu sama lain, kini mulai 

merapatkan barisan mereka keluar bersama-sama. Dalam hal ini Marx melihat 

sesuatu jaminan bahwa kelas buruh akan berkembang menjadi suatu kekuatan 

yang berdiri sendiri. Marx dan Engels berulang-ulang merujuk karya-karya 

mereka pada gagasan bahwa serikat-serikat buruh adalah sekolah solidaritas, 

sekolah sosialisme. 

Selanjutnya dalil leninis mengatakan bahwa serikat-serikat buruh mesti 

organisasi-organisasi massa, mesti mempunyai sifat massa, mesti mempunyai sifat 

massal yang paling luas, agar menjadikan serikat-serikat buruh paling kerakyatan 

dan demokratik, mesti membawa serikat-serikat buruh didalam jangkauan setiap 

pekerja, sehingga serikat-serikat buruh menjadi rumah, pelindung, darmawan dan 

sahabat sehari-hari dari seluruh kelas pekerja (Tedjasukmana, 2008). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai gerakan serikat buruh Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Surabaya dalam memperjuangkan Perda 

Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjan, maka peneliti 

mendapat kesimpulan dari rumusan masalah setelah melakukan penelitian 

lapangan mengenai situasi dan dinamika yang terjadi antara serikat buruh dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur dan Apindo Jatim 

berunding dengan syarat mutual trust, partnership equality, transparancy, dan 

accountability dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan politik. Sehingga 

diharapkan adanya Perda ini tidak menguntungkan sebelah pihak, ataupun 



merugikan sebelah pihak dan agar terciptanya solusi-solusi yang bisa membuat 

hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha. 

Faktor yang melatar belakangi gerakan serikat buruh FSPMI dalam 

memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan dapat diketahui terjadi dikarenakan untuk mengantisipasi 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adanya kekosongan hukum 

dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang selama ini dijadikan landasan pembangunan 

ketenagakerjaan selain itu untuk mewujudkan upah layak yang memuat skema 

perlindungan dan kesejahteraan pada pekerja di Jawa Timur terutama mencegah 

dan menindak Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Strategi yang digunakan dalam gerakan buruh FSPMI dalam 

memperjuangkan Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan adalah konsep-loby-aksi, dengan menjadikan „aksi‟ sebagai 

salah satu strategi loby-nya. FSPMI memiliki kekuatan internal yang masif, 

dengan menggunakan teori Doug McAdam peneliti dapat mengetahui bagaimana 

peluang kesempatan gerakan itu ada, struktur mobilisasi yang dilakukan FSPMI 

dalam proses perjuangannya, kemudian dengan melakukan aktifitas strategis 

gerakan melalui proses pembingkaian sehingga tujuan dari gerakan didengarkan 

dan dapat tercapai. 

FSPMI memiliki gerakan buruh yang kuat, dengan menetapkan isu 

strategis sebagai agenda perjuangan bersama, tak hanya militansi namun juga 

dapat menganalisis persoalan secara mendasar sehingga terciptanya suatu 

peraturan yang dapat melindungi nasib pekerja/buruh di Jawa Timur dengan 

memiliki pandangan jangka panjang untuk kesejahteraan buruh di Jawa Timur. 
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