
vii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang telah dilakukan 
oleh Federasi Serikat Buruh Kerakyatann (FSBK) Jwa Timur dalam melakukan 
perjuangan untuk menuntut hak-hak normatif dan kesejahteraan buruh, terutama 
masalah outsourcing dan kenaikan UMK. Disisi lain ada berbagai upaya yang 
dilakukan semata-mata dikarenakan untuk merespon disahkannya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan oleh 
Presiden Jokowi setahun yang lalu, dan juga tuntutan buruh terhadap UU 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 64-66 yang mengatur tentang 
outsourcing (alih daya). 

 
Penggunaan metode penelitian kualitatif dipilih dalam penyusunan penelitian 

ini. Sebab metode ini dipilih karena mampu menjawab rumusan masalah mengenai 
perjuangan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK) Jawa Timur dalam menuntut 
penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMK 2016 di Kota Surabaya. 
Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data wawancara, naskah akademik, 
dokumen, artikel media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial. 

 
Dalam memperjuangkan berbagai hak-hak normatif kaum buruh di Kota 

Surabaya strategi gerakan yang dilakukan oleh FSBK adalah keterlibatan krisis 
(critical engagement). Kerja sama antara organisasi gerakan sosial dengan 
mengkombinasikan strategi advokasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi 
pemerintah atau agen-agen negara lainnya (parlemen, badan-badan yudikatif, dan 
militer). Namun kerjasama yang dilakukan oleh FSBK bukanlah kerjasama dengan 
agen negara seperti parlemen atau militer, melainkan kerjasama dengan lembaga-
lembaga negara terkait masalah ketenagakerjaan. Strategi kerjasama dalam 
memobilisasi massanya tampak pada perjuangan yang dilakukan oleh SBK seperti, 
berupaya mendapatkan dukungan baik dari serikat buruh maupun masyarakat, dengan 
melakukan berbagai aksi demonstrasi, aksi diplomasi serta mengikutsertakan anggota 
SBK masuk dalam keanggotaan dewan pengupahan. 
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