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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

yang terjadi di Kota Surabaya. Banyak industri yang harus melakukan PHK 

massal untuk menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan. Penelitian ini 

mengkaji mengenai mekanisme adaptasi pada buruh korban PHK di Kota 

Surabaya. Setelah buruh terkena PHK, bagaimana mekanisme adaptasi yang 

dilakukan untuk bertahan hidup ditengah status menganggurnya. Dalam penelitian 

ini juga membahas lebih dalam mengenai mekanisme adaptasi buruh korban PHK 

dalam hubungan dengan keluarga dan masyarakat.  

Penelitian ini, menggunakan teori mekanisme survival yang di tulis oleh James C. 

Scott dan didukung dengan teori adaptasi sosial dari Soerjono Soekanto. 

Penelitian ini memilih buruh laki-laki dan perempuan sebagai subyek penelitian. 

Kriteria informan penelitian ini adalah buruh yang bekerja di Surabaya dan pernah 

terkena PHK dalam  lima tahun terakhir. 

Hasil penelitian mekanisme adaptasi pada buruh korban PHK di Kota Surabaya 

adalah buruh korban PHK lebih memilih cara menghemat keuangan dengan 

memprioritaskan membeli kebutuhan sehari-hari dan menjual beberapa barang 

berharga seperti mobil, rumah dan tanah. Selain itu buruh korban PHK mencari 

sumber lain dengan cara bekerja sampingan atau bekerja tidak tetap. Dalam 

penelitian ini buruh korban berusaha untuk berwirausaha dengan usaha kue, 

membuka toko dan warung kopi serta bekerja sebagai buruh harian lepas. Untuk 

keluar dari pekerjaan yang tidak tetap ini, buruh korban PHK memanfaatkan 

jaringan sosial dari keluarga dan teman. Buruh korban PHK yang bekerja di PT. 

PAL beradaptasi dengan mendengarkan dan berupaya menahan diri dalam 

menanggapi sindiran dan gunjingan dari masyarakat sedangkan buruh korban 

PHK yang bekerja di PT. Pakabaya tidak ada sindiran dari masyarakat, karena 

terdapat persamaan kondisi masyarakat yang sama-sama mendapatkan PHK. 

Kata Kunci: Adaptasi, Buruh, PHK 
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ABSTRACT 

This research is motivated by a number of Termination that occurred in the city of 

Surabaya. Many industries must conduct mass layoffs to save his business from 

bankruptcy. This study examines the mechanisms of adaptation to workers 

retrenched workers in Surabaya. After the workers affected by layoffs, how the 

mechanism of the adaptations made to survive amid unemployed status. In this 

study also discuss more about the mechanism of adaptation of workers retrenched 

workers in relationships with family and community.  

This study, using the theory of survival mechanism that was written by James C. 

Scott and supported by the theory of social adaptation of Soerjono Soekanto. This 

study chose male workers and women as research subjects. Criteria for research 

informants are laborers working in Surabaya and been affected by layoffs in the 

last five years. 

Results of research on the adaptation mechanisms of workers retrenched workers 

in Surabaya is labor layoff victims prefer financial saving way to prioritize the 

purchase of daily necessities and sell several valuable items such as cars, houses 

and land. In addition workers retrenched workers find another source by way of 

moonlighting or working is not fixed. In this study, the victim attempted to self-

employed workers with cake business, opening stores and coffee shops as well as 

working as casual laborers. To get out of this still does not work, the workers 

retrenched workers utilize social networks of family and friends. Workers 

retrenched workers who work in PT. PAL adapt to listen and try to refrain in 

response to innuendo and gossip of society while workers retrenched workers who 

work in PT. Pakabaya no satire of society, because there are similarities condition 

of society alike are getting laid off. 

Keywords: Adaptation, Labor, layoffs  
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KATA PENGANTAR 

Seiring dengan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kelancaran dan kemudahan selama proses pengerjaan, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Adaptasi Korban 

PHK di Kota Surabaya”. Penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga.  

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) pada buruh akibat dari perlambatan ekonomi global. Tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengetahui mekanisme adaptasi buruh korban PHK di 

Kota Surabaya. Teori mekanisme survival James Scott digunakan peneliti untuk 

menganalisis permasalahan. Dalam proses untuk mendapatkan data, peneliti 

menggunakan teknik snowball dengan melakukan wawancara mendalam kepada 

lima informan. Selanjutnya peneliti membahas mengenai gambaran umum 

perkembangan industri di Kota Surabaya.  

Dalam upaya untuk memperdalam informan, peneliti menjelaskan secara 

rinci mengenai profil dan riwayat pekerjaan informan. Informan dalam penelitian 

adalah korban PHK dari PT. Pakabaya dan PT. PAL. Bagian selanjutnya 

menjelaskan mengenai temuan data yang diperoleh peneliti di lapangan agar dapat 

menjawab fokus penelitian. Buruh korban PHK melakukan strategi berhemat 

untuk menstabilkan keuangan keluarga. Selain itu, strategi yang dilakukan adalah 

mencari pekerjaan lain dengan memanfaatkan bantuan dari keluarga maupun 

teman. Akibat dari PHK, masyarakat memberi persepsi negatif  pada buruh 

korban PHK dengan menyindir dan mencemooh. Oleh karena itu, buruh korban 

PHK melakukan penyesuaian diri dengan tidak mendengarkan persepsi negatif 

masyarakat.  

Selama proses pengerjaan skripsi ini, banyak semangat dan dukungan serta 

motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat 

waktu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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lelah memberikan ilmunya kepada kami. 
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mencintai dan menyayangi saya dalam keadaan susah maupun sedih, yang 

selalu bersama dan menemani dalam mencari data serta menjadi teman 
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Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu peneliti mengharapkan dan menghargai segala kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Surabaya menjadi tujuan investor asing dalam pengembangan sektor 

industri di Indonesia sehingga banyak pabrik yang menyerap tenaga kerja 

sebagai buruh pabrik. Tetapi seiring dengan perlambatan ekonomi global, 

beberapa industri mengurangi sebagian tenaga kerja. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya efisiensi untuk mengurangi beban perusahaan.  

Banyak investor yang mulai hengkang dari Indonesia karena 

keuntungan yang didapat tak mencukupi untuk membayar upah buruh. 

Berbagai skema dilakukan untuk mengembalikan keuntungan agar pabrik 

tetap berjalan. Skema terakhir adalah memutus hubungan kerja pada buruh 

dan memindahkan pabrik ke negara lain. Pemutusan Hubungan Kerja yang 

selanjutnya akan disebut dengan PHK, pada buruh pabrik ini sebagai upaya 

rasionalisasi tenaga kerja karena perusahaan tidak mampu membayar upah 

buruh dan mengalami defisit pada neraca keuangannya. Ketika upaya untuk 

merasionalisasi tenaga kerja masih belum cukup untuk mengurangi biaya 

produksi maka jalan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

menutup pabriknya. 

Tahun 2016 ini tingkat pengangguran mulai meningkat, akibat dari 

banyaknya pekerja yang menjadi korban PHK. Beberapa perusahaan yang 

telah melakukan PHK adalah Panasonic dengan memutus hak kerja 1600 

pekerja dan Toshiba 900 pekerja (http://bisnis.liputan6.com diakses pada 7 

April 2016 pukul 10.27). Permasalahan ini tidak lepas dari tingginya upah 

mininum tenaga kerja dan modernisasi mesin perusahaan yang tidak lagi 

mengandalkan sumber daya manusia (http://www.beritasatu.com diakses 

pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 18.10). PHK yang dilakukan oleh kedua 

perusahaan tersebut juga diiringi dengan penutupan beberapa pabrik yang 

beroperasi di Indonesia.  

http://bisnis.liputan6.com/
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Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginformasikan 

bahwa ada 13 perusahaan yang segera melakukan PHK. Perusahaan ini 

tersebar pada beberapa daerah di Pulau Jawa sebagai pusat industri nasional. 

Selain Panasonic dan Toshiba, mereka adalah PT. Shamoin, PT. Starlink, 

PT. Jaba Garmindo, PT. Ford Indonesia, PT. Yamaha, PT. Astra Honda 

Motor, PT. ASA Elektronik, PT. Sunstar, PT. Musashi, PT. Shinkei, dan PT. 

Hino (http://bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 

10.58). Presiden Direktur Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) Itchiro 

Suganuma mengatakan, Panasonic secara global telah melakukan 

restrukturisasi industri lampu untuk mengantisipasi perkembangan 

kemajuan teknologi dan situasi pasar di kawasan Asia Pasifik. 

Konsekuensinya Panasonic Indonesia menggabungkan dua unit usaha yang 

terdiri atas tiga pabriknya yang berlokasi di Pasuruan (Jawa Timur), 

Cileungsi (Jawa Barat), dan Cikarang (Jawa Barat) (http://bisnis. 

liputan6.com diakses pada 7 April 2016 pukul 10.27). Selain ke 13 

perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang luput dari 

pemberitaan, yaitu salah satunya PHK massal yang dilakukan oleh PT. 

Langgeng Makmur. Perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga ini 

melakukan PHK secara sepihak terhadap 494 pekerjanya pada bulan Mei 

2016. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak 

sehat. Namun, pekerja yang menjadi korban PHK hanya pekerja tetap, 

sedangkan pekerja outsourcing masih tetap bekerja. Terlebih perusahaan 

melakukan PHK massal tambahan pada Agustus 2016 dengan merumahkan 

203 orang pekerjanya (http://www.beritasidoarjo.com diakses pada tanggal 

3 Mei 2016 pukul 06.18).  

Perusahaan migas (minyak dan gas) juga tidak lepas dari dampak 

perlambatan ekonomi. Hal ini terjadi karena dampak anjloknya harga 

minyak dunia yang menyentuh level US$ 30 per barel pada awal tahun 2016 

(https://m.tempo.co diakses pada 7 April 2016 pukul 10.32). Dengan 

menurunnya harga minyak menyebabkan menurunnya keuntungan 

perusahaan minyak dan gas bumi di seluruh dunia.  

https://m.tempo.co/read/news/2016/01/12/090735195/harga-minyak-mentah-anjlok-terdalam-sepanjang-sejarah
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Salah seorang petinggi perusahaan minyak dan gas multinasional di 

Indonesia menjelaskan, PT. Chevron Pacific Indonesia berencana 

melakukan PHK terhadap 25% dari jumlah tenaga kerja sekitar 1.700 orang 

karyawan. Efisiensi perusahaan dilakukan dengan mengurangi tenaga kerja 

asing dan kontrak kerjanya terhadap tenaga kerja asing tak diperpanjang. 

Namun, langkah yang diambil ini belum mengembalikan kondisi 

perusahaan. Manajemen PT. Chevron Pacific Indonesia memang tengah 

mempersiapkan program efisiensi usaha akibat dampak anjloknya harga 

minyak dunia. Program ini meliputi pensiun dini dengan melakukan 

skema golden shake hand atau pemberian kompensasi terhadap 25 persen 

dari total karyawannya (https://finance.detik.com diakses pada tanggal 9 

April 2016 pukul 18.50).  

PHK massal yang terjadi di beberapa perusahaan ini dibenarkan oleh 

Presiden Direktur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 

mengklaim ada puluhan ribu buruh di sektor industri padat modal yang 

terancam PHK. Bahkan ribuan buruh di sektor padat karya sudah 

mengalami PHK (http://nasional.republika.co.id diakses pada tanggal 9 

April 2016 pukul 18.54). KSPI memperkirakan pada periode Januari hingga 

Maret 2016 jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 10 ribu orang 

(http://www.jawapos.com diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 10.51). 

Selain disebabkan oleh perlambatan ekonomi, PHK buruh harus dilakukan 

oleh perusahaan karena meningkatnya UMK 2016 seluruh kabupaten/kota 

di Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Jawa Timur Alim Markus mengakui bahwa, selama 2015 

beberapa perusahaaan di Jawa Timur telah memindahkan perusahaannya ke 

daerah yang besaran upah minimumnya lebih kecil dari pada Surabaya, 

Sidoarjo, Gresik yang menjadi ring 1 Jawa Timur. Hal ini dianggap wajar 

karena menghindari upah yang tinggi.  Daerah-daerah seperti Kabupaten 

Nganjuk, Ngawi, Lamongan, menjadi pilihan tujuan perusahaan, bahkan 

terdapat perusahaan yang memindahkan pabriknya ke Vietnam (Tempo.co 

diakses pada 23 Maret 2016). 

http://www.jawapos.com/
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Angka pengangguran di Jawa Timur tahun ini meningkat cukup 

signifikan hingga pertengahan Februari 2016, tercatat 830 ribu orang yang 

menganggur dan tidak punya penghasilan. Hal ini dibenarkan oleh Gubernur 

Jawa Timur, Soekarwo yang menyatakan, “Angka pengangguran di Jawa 

Timur ada kecenderungan meningkat pada tahun ini”. Dampak dari 

perlambatan ekonomi nasional dan Jawa Timur yang menyebabkan banyak 

pabrik yang menutup usahanya. Akibatnya gelombang PHK massal pekerja 

pabrik dan kantoran sangat sulit untuk dibendung lagi (http://www.media 

surabayarek.com diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 10.59).  

Pada Agustus 2015 terdapat sekitar 4.47 persen atau sekitar 906.000 

pengangguran di Jawa Timur. Mereka yang berusia muda berpendidikan 

SLTA, SMK, D3 serta Sarjana. Kenaikan angka pengangguran rata-rata 1,9 

persen pertahun. Tingginya angka pengangguran itu terkait banyaknya 

lulusan SMK yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang 

pendidikan berikutnya di perguruan tinggi. Hampir 170.000 lulusan SMK di 

Jawa Timur tidak melanjutkan ke perguruan tinggi (http://surabaya. 

tribunnews.com diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 10.56). 

Berdasarkan hasil data BPS tahun 2016, Jumlah pengangguran di 

Provinsi Jawa Timur pada Februari 2016 mencapai 830 ribu orang. 

Meningkatnya jumlah pengangguran ini akan berpengaruh pada 

bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Pada bulan pertama orang 

akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang 

pesangon dari perusahaan. Tetapi untuk bulan berikutnya jika belum 

mendapatkan pekerjaan yang tetap, buruh harus mengurangi kebutuhannya 

sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. Pengangguran ini membuat 

buruh akan sangat rentan menjadi keluarga miskin.  

Masalah lain yang harus di hadapi tenaga kerja yang terkena PHK 

adalah persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dengan tenaga kerja 

asing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jumlah tenaga kerja asing 

yang bekerja di Jawa Timur membengkak menjadi 3.434 orang atau 

meningkat 139 persen dari jumlah tenaga kerja asing di tahun 2015 yang 
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hanya 1.434 orang. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur Sukardo, tenaga kerja asing 

ini berasal dari lebih dari 10 negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, 

Singapura, India, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat dan sejumlah negara 

lainnya (http://surabaya.tribunnews.com diakses pada tanggal 12 April 2016 

pukul 14.48). 

Hal ini semakin memperparah sulitnya penganggur yang sedang 

mencari pekerjaan. Dengan adanya MEA pengangguran yang sedang 

mencari pekerjaan harus memiliki kemampuan yang lebih dari tenaga kerja 

asing. Selain kemampuan, upah tenaga kerja asing juga lebih murah. Dalam 

MEA tenaga kerja bersertifikasi nantinya jelas akan menggeser keberadaan 

tenaga kerja yang tidak terampil, yang sebagian besar terserap di industri 

manufaktur. PHK ini berpotensi dilakukan secara massal bagi tenaga kerja 

tidak terampil atau yang berpendidikan rendah, akan digantikan tenaga kerja 

terampil (http://www.prp-indonesia.org diakses pada tanggal 12 April 2016 

pukul 15.02). Tenaga kerja terampil membuat efisiensi kerja semakin tinggi 

dan akan meningkatkan keuntungan lebih pada perusahaan. 

Dengan digulirkannya MEA, buruh menjadi tidak memiliki posisi 

tawar sehingga berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian kerja, 

pemberlakukan tenaga kerja dengan alih daya, upah yang murah bagi buruh, 

kebebasan berserikat dan regulasi yang mengatur mengenai hak buruh yang 

akan semakin diperlonggar (http://kabarburuh.com diakses pada tanggal 12 

April 2016 pukul 15.27). 

Selain itu para pengusaha di Indonesia akan cenderung merekrut 

tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja Indonesia. Pekerja asing 

memiliki kompetensi tinggi, merekrut mereka dinilai juga lebih 

menguntungkan karena bisa dipekerjakan sebagai pegawai tidak tetap 

sehingga pengusaha tidak perlu takut mendapat berbagai macam tuntutan 

saat melakukan PHK (http://bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 12 

April pukul 15.34). 

http://surabaya.tribunnews.com/
http://www.prp-indonesia.org/2015/mea-peluang-dan-ancaman-bagi-rakyat-pekerja
http://kabarburuh.com/mea-dan-tekanan-terhadap-kaum-buruh/
http://bisnis.liputan6.com/read/2405060/saat-pasar-bebas-asean-pengusaha-lebih-pilih-pekerja-asing
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Banyak penelitian yang membahas tentang mekanisme adaptasi, salah 

satunya yang berjudul Strategi Adaptasi Keluarga Buruh Terputus 

Hubungan Kerja (Ter-PHK) dalam Rangka Mempertahankan Hidup 

Keluarga Oleh Sri Dwiyantari mahasiswa Universitas Indonesia 

(Dwiyantari, 2006).  Pada penelitian ini mengkaji mengenai adaptasi 

keluarga buruh akibat dari kepala keluarga yang ter-PHK yang dilakukan di 

Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang. 

Masalah keuangan keluarga (financial hardship) menjadi permasalahan yang 

utama bagi buruh yang memliki keluarga. Terdapat 7 (tujuh) strategi 

adaptasi keluarga, tiga diantaranya menjadi strategi utama penentu 

kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga yaitu yang pertama, 

pendefinisian ulang peristiwa PHK yang memandang peristiwa PHK 

sebagai “bukan kegagalan hidup” bahkan sebagai kesempatan sebagai 

penentu bagi kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga. Kedua, 

pemanfaatan sumber-sumber internal dengan peningkatan upaya kerja 

keluarga seperti istri dan anak. Ketiga, pemanfaatan dukungan sosial. Untuk 

bertahan hidup keluarga memanfaatkan bantuan keluarga, teman, bantuan 

pemerintah, pemanfaatan uang pesangon.  

Penelitian yang lain juga mengkaji mengenai Strategi Survive Buruh 

Bangunan (Studi Kasus Bangunan Di Masyarakat Pegunungan Prambanan, 

Dusun Mlakan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta oleh Nining Sumarsih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (Sumarsih, 2009). Kesimpulan dalam penelitian ini untuk 

mempertahankan hidupnya buruh bangunan menjalani berbagai pekerjaan 

sampingan serta menghemat pengeluaran. Memanfaatkan hasil alam untuk 

menghemat pengeluaran seperti mengambil air dari mata air dan mencari 

kayu bakar. 

Selain itu penelitian mengenai mekanisme adaptasi juga dilakukan 

oleh M. Faizal Pahlevi mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang 

berjudul Strategi Adaptasi Buruh Tani Garam Musiman Untuk Memenuhi 

Kebutuhan Keluarga, Desa Pengarengan, Kecamatan Sampang Kabupaten 
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Sampang (Pahlevi, 2015).  Lalu pada penelitian ini mengkaji mengenai 

strategi adaptasi buruh tani garam dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Buruh tani garam memiliki pekerjaan sampingan yang dapat mencukupi 

kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang diantaranya bekerja sebagai penjual 

sapi serta merawat sapi orang. 

Selanjutnya penelitian mengenai mekanisme adaptasi juga dilakukan 

oleh Ricky Hidayat mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Semarang yang 

berjudul Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja: Kasus di 

PT Texmaco Taman Sinthetics Desa Nolokerto Kaliwungu (Hidayat, 2009). 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pengangguran, Penurunan status dan 

prestise, terjadinya disintegrasi dalam keluarga serta terjadinya perubahan 

struktural menjadi permasalahan setelah mendapat PHK  

Terdapat suatu perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Dimana belum ada penelitian yang mengkaji mekanisme 

adaptasi buruh korban PHK sehingga menjadi peluang peneliti untuk 

membahas penelitian ini sebagai tambahan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada mekanisme adaptasi buruh korban PHK. 

Selain itu teori yang digunakan juga berbeda sehingga sudut pandang untuk 

melihat permasalahan ini juga berbeda.  

Penelitian ini menjadi menarik ketika buruh pabrik berusaha untuk 

bertahan hidup dan beradaptasi pasca terkena PHK hingga memiliki 

pekerjaan lagi. Terlebih buruh pabrik ini bekerja di Surabaya yang notabene 

salah satu kota terbesar di Indonesia yang pastinya memiliki banyak 

lapangan pekerjaan baru. Pada situasi ini peneliti ingin melihat bagaimana 

mekanisme adaptasi buruh pabrik yang mengalami PHK dalam penyesuaian 

dirinya dengan keluarga maupun lingkungan kemasyarakatan.  

Penelitian ini menjadi penting sebagai tambahan referensi bagi 

permasalahan mekanisme adaptasi yang dihadapi oleh buruh pabrik. Hal ini 

menjadi penting karena belum banyak penelitian yang membahas mengenai 

mekanisme adaptasi buruh korban PHK. Serta dengan penelitian ini dapat 
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memperkaya teori yang telah ada dan dapat menjadi tambahan untuk 

digunakan dalam penelitian selanjutnya.  

 

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian untuk 

memilih data yang relevan dengan yang tidak relevan, agar tidak di 

masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan meskipun 

data tersebut menarik (Moleong, 2012). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian global yang 

tidak menentu, membuat banyak investor yang hengkang dari Indonesia. 

Dengan hengkangnya investor, berakibat pada banyak ditutupnya 

perusahaan yang ada di Indonesia sehingga banyak pekerja yang terkena 

PHK dari perusahaan. PHK berakibat pada memperbesarnya angka 

pengangguran di Surabaya.  

Maraknya PHK yang terjadi di Surabaya menjadi permasalahan yang 

harus diatasi oleh pemerintah. Jika tidak segera diatasi maka akan 

berdampak luas bagi penurunan ekonomi secara makro. Dengan tingginya 

angka pengangguran di Surabaya mendorong peneliti untuk mengkaji 

“Mekanisme Adaptasi Korban PHK di Kota Surabaya”. Dalam mengkaji ini 

peneliti akan melihat bagaimana adaptasi buruh korban PHK dalam 

bertahan hidup dan strategi apa saja yang akan dilakukan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas maka penelitian 

ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme adaptasi buruh pabrik 

korban PHK 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme adaptasi buruh 

pabrik korban PHK dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

2. Untuk mengetahui proses mekanisme adaptasi buruh pabrik yang 

mengalami PHK dalam penyesuaian dirinya dengan keluarga 

maupun dengan masyarakat.  

3. Serta untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang proses 

adaptasi sosial pada buruh pabrik yang mengalami PHK. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan 

adaptasi kehidupan sosial.  

 Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti mengenai 

cara adaptasi buruh pabrik yang terkena PHK dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan pada buruh yang terkena PHK agar cepat beradaptasi 

dengan keluarga dan lingkungannya pasca PHK. 

 Memberi masukan kepada pemerintah guna melancarkan 

kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan PHK dan 

pengangguran. 
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1.5 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik 

1.5.1 Studi Terdahulu 

Banyak penelitian yang membahas tentang mekanisme adaptasi, 

salah satunya yang berjudul Strategi Adaptasi Keluarga Buruh 

Terputus Hubungan Kerja (Ter-PHK) dalam Rangka Mempertahankan 

Hidup Keluarga Oleh Sri Dwiyantari mahasiswa Universitas 

Indonesia (Dwiyantari, 2006).  Pada penelitian ini mengkaji mengenai 

adaptasi keluarga buruh yang ter-PHK yang dilakukan di Kelurahan 

Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang. Masalah 

keuangan keluarga (financial hardship) menjadi permasalahan yang 

utama bagi buruh yang memliki keluarga. Terdapat 7 (tujuh) strategi 

adaptasi keluarga, tiga diantaranya menjadi strategi utama penentu 

kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga yaitu yang pertama, 

pendefinisian ulang peristiwa PHK yang memandang peristiwa PHK 

sebagai “bukan kegagalan hidup” bahkan sebagai kesempatan sebagai 

penentu bagi kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga. Kedua, 

pemanfaatan sumber-sumber internal dengan peningkatan upaya kerja 

keluarga seperti istri dan anak. Ketiga, pemanfaatan dukungan sosial. 

Untuk bertahan hidup keluarga memanfaatkan bantuan keluarga, 

teman, bantuan pemerintah, pemanfaatan uang pesangon.  

Penelitian yang lain juga mengkaji mengenai Strategi Survive 

Buruh Bangunan (Studi Kasus Bangunan Di Masyarakat Pegunungan 

Prambanan, Dusun Mlakan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta oleh Nining Sumarsih mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sumarsih, 2009). Kesimpulan dalam 

penelitian ini untuk mempertahankan hidupnya buruh bangunan 

menjalani berbagai pekerjaan sampingan serta menghemat 

pengeluaran. Memanfaatkan hasil alam untuk menghemat pengeluaran 

seperti mengambil air dari mata air dan mencari kayu bakar. 

Selain itu penelitian mengenai mekanisme adaptasi juga 

dilakukan oleh M. Faizal Pahlevi mahasiswa Universitas Airlangga 
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Surabaya yang berjudul Strategi Adaptasi Buruh Tani Garam 

Musiman Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Desa Pengarengan, 

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Pahlevi, 2015).  Lalu pada 

penelitian ini mengkaji mengenai strategi adaptasi buruh tani garam 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Buruh tani garam memiliki 

pekerjaan sampingan yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi 

sehari-hari, yang diantaranya bekerja sebagai penjual sapi serta 

merawat sapi orang. 

Selanjutnya penelitian mengenai mekanisme adaptasi juga 

dilakukan oleh Ricky Hidayat mahasiswa Universitas  Negeri 

Semarang yang berjudul Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja Bagi 

Tenaga Kerja: Kasus di PT Texmaco Taman Sinthetics Desa 

Nolokerto Kaliwungu (Hidayat, 2009). Penelitian ini berkesimpulan 

bahwa Pengangguran, Penurunan status dan prestise, terjadinya 

disintegrasi dalam keluarga serta terjadinya perubahan struktural 

menjadi permasalahan setelah mendapat PHK. 

Terdapat suatu perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Dimana belum ada penelitian yang mengkaji mekanisme 

adaptasi buruh korban PHK sehingga menjadi peluang peneliti untuk 

membahas penelitian ini sebagai tambahan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada mekanisme adaptasi buruh korban PHK. 

Selain itu teori yang digunakan juga berbeda sehingga sudut pandang 

untuk melihat permasalahan ini juga berbeda. Teori yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teori mekanisme survival dari James Scott. 

Peneliti ingin melihat mekanisme adaptasi buruh korban PHK melalui 

sudut pandang Scott tentang mekanisme survival. 
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Tabel 1.1. Ringkasan Studi Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode Teori Kesimpulan 

1. TESIS “Strategi 

Adaptasi Keluarga 

Buruh Terputus 

Hubungan Kerja (Ter-

PHK) Dalam Rangka 

Mempertahankan 

Hidup Keluarga” 

Oleh Sri Dwiyantari. 

Universitas Indonesia. 

Kualitatif, 

dengan teknik 

pengumpulan 

data snowball 

- Masalah keuangan keluarga 

(financial hardship). 

Terdapat 7 (tujuh) strategi 

adaptasi keluarga, tiga 

diantaranya menjadi 

strategi utama penentu 

kebertahanan dan pemulihan 

stabilitas keluarga yaitu (1) 

pendefinisian ulang 

peristiwa PHK, (2) 

peningkatan upaya kerja 

keluarga dan (3) 

pemanfaatan dukungan 

sosial. 

untuk bertahan hidup 

keluarga memanfaatkan 

bantuan keluarga, bantuan 

pemerintah, pemanfaatan 

uang pesangon. 

2. Strategi Survive 

Buruh Bangunan 

(Studi Kasus 

Bangunan Di 

Masyarakat 

Pegunungan 

Prambanan, Dusun 

Mlakan, Desa 

Sambirejo, 

Deskriptif 

Kualitatif 

dengan 

wawancara 

Teori aksi 

Hinkle, 

Tindakan 

sosial 

Webber, 

Tindakan 

sosial 

Parsons 

Untuk mempertahankan 

hidupnya. Buruh bangunan 

menjalani berbagai 

pekerjaan sampingan serta 

menghemat pengeluaran. 

Memanfaatkan hasil alam 

untuk menghemat 

pengeluaran.  
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Kecamatan 

Prambanan, 

Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. 

Oleh Nining Sumarsih 

2009. UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

3. Strategi Adaptasi 

Buruh Tani Garam 

Musiman Untuk 

Memenuhi Kebutuhan 

Keluarga, Desa 

Pengarengan, 

Kecamatan Sampang 

Kabupaten Sampang. 

Oleh M. Faizal 

Pahlevi 2015. 

Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Deskriptif 

Kualitatif 

dengan 

wawancara  

Strategi 

bertahan 

hidup (Edi 

Suharto) 

Buruh tani garam memiliki 

pekerjaan sampingan yang 

dapat mencukupi kebutuhan 

ekonomi sehari-hari, yang 

diantaranya bekerja sebagai 

penjual sapi serta merawat 

sapi orang.  

4. Implikasi Pemutusan 

Hubungan Kerja Bagi 

Tenaga Kerja (Kasus 

di PT Texmaco 

Taman Sinthetics 

Desa Nolokerto 

Kaliwungu) Oleh 

Ricky Hidayat 2013. 

Universitas Negeri 

Semarang 

Deskriptif 

Kualitatif 

dengan 

wawancara 

Teori AGIL 

dari Talcott 

Parsons 

Pengangguran, Penurunan 

status dan prestise, 

terjadinya  

disintegrasi dalam keluarga 

serta terjadinya perubahan 

struktural menjadi 

permasalahan setelah 

mendapat PHK. 
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1.5.3 Kerangka Teori 

Penelitian mengenai mekanisme adaptasi buruh pabrik yang 

terkena PHK di Kota Surabaya ini agar dapat dianalisis, maka dalam 

penelitian ini akan menggunakan teori mekanisme survival yang 

ditulis oleh James C. Scott dalam bukunya “Moral Ekonomi Petani”. 

Teori mekanisme survival diyakini oleh peneliti dapat menjawab 

permasalahan mengenai mekanisme adaptasi buruh pabrik. 

 

1. Teori Mekanisme Survival 

James Scott menjelaskan bahwa keluarga petani harus dapat 

bertahan hidup di tengah tekanan-tekanan dalam hidupnya. Maka 

petani harus dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sampai masa 

panen tiba. Untuk melakukan itu, petani berupaya mengencangkan 

ikat pinggang dengan makan hanya sekali dalam sehari dan 

mencari makanan yang bermutu lebih rendah (Scott, 1983:40). 

Dalam masyarakat petani yang pra-kapitalis, muncul kekhawatiran 

petani dalam menghadapi kekurangan pangan yang disebut Scott 

dengan “Etika Subsistensi”.  

Moral ekonomi dari etika subsistensi terlihat jelas dalam 

bentuk protes petani saat rezim kolonial tidak sedikitpun berusaha 

untuk melindungi kaum petani. Terdapat 2 masalah yang 

dikeluhkan oleh petani yaitu pertama, pungutan atas penghasilan 

petani oleh tuan tanah, lintah darat, atau negara tidaklah sah jika 

melampaui tingkat subsistensi minimum menurut ukuran kultural. 

Hal ini dikeluhkan petani karena melampaui subsitensi petani 

sehingga hasil dari pertanian mereka tidak akan mencukupi untuk 

kebutuhan sehari-hari. Kedua, produk tanah dibagi-bagi sehingga 

semua orang terjamin subsistensinya. Namun hal ini sangat 

menyulitkan petani jika hasil panen mereka meningkat tidak dapat 

ditabung untuk kebutuhan lain sehingga kehidupan keseluruhan 

petani akan hidup di kisaran subsistensinya (Scott, 1983:16). 
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Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, petani seringkali 

menjual tanahnya dengan harga berapa saja yang penting laku agar 

kebutuhan subsistennya terpenuhi. Terlebih petani juga akan 

membayar lebih jika membeli maupun menyewa tanah lebih besar 

dari standart harga yang seharusnya. Bagi petani apa yang 

dilakukannya ini sebagai upaya subsistensi dan pada titik aman 

agar dapat bertahan hidup.  

Jika petani mengalami musim yang buruk, petani tidak akan 

mendapat penghasilan sampai musim panen berikutnya datang 

karena gagal panen. Artinya petani harus mengurangi konsumsi 

makanannya dan mencari pekerjaan yang lain. Petani dalam hal ini 

harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya 

meskipun harus menjual barang-barang yang dimiliki. Strategi 

yang dilakukan oleh petani ini dikenal dengan “safety first”  atau 

yang berarti dahulukan selamat.  

Bagi petani, untuk menjamin subsistensi pokok adalah 

kebutuhan yang sangat penting karena jika tidak terpenuhi maka 

petani akan kelaparan. Agar terpenuhi, petani rela melakukan apa 

saja untuk memenuhi subsistensi pokoknya pada kebutuhan hari itu 

juga, tanpa memikirkan kebutuhan untuk hari esoknya. Terkadang 

petani akan terpaksa untuk menggadaikan masa depannya sendiri 

karena satu panen gagal dapat menjual seluruh atau sebagian dari 

tanah mereka atau menjual hewan penarik bajak mereka. 

Sikap-sikap terhadap kekurangan bahan pangan ini dapat 

menentukan sikap rakyat terhadap hal lain, seperti pemerintah, 

daerah pedesaan, hidup dan mati, kehilangan hal yang berharga, 

moralitas, kebanggaan, kenistaan, harga diri. Hal ini merupakan 

tema sentral dari semua bentuk pengungkapan rakyat. Rakyat biasa 

tidak hidup dalam alam mitos dan kekuatan panik karena dalam 

kenyataannya kekurangan dan kelaparan merupakan ancaman 

tunggal terbesar bagi eksistensi mereka. 
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Scott menyebutnya dengan teori mekanisme survival. Dalam 

konteks ini, Scott melihat keluarga petani yang miskin berada di 

Asia Tenggara. Dalam teori mekanisme survival, James Scott 

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan 

masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yaitu : 

1. Mengencangkan ikat pinggang dengan mengurangi 

pengeluaran untuk kebutuhan makanan sehari-hari dan 

menurunkan mutu makanan yang lebih rendah serta hanya 

makan sehari sekali. 

2. Mencari sumber penghasilan lain untuk menambah 

pemasukan meskipun jumlah yang didapatkan tidak begitu 

besar. 

3. Meminta bantuan dari jaringan sosial yang ada di sekitar, 

seperti meminta tolong pada orang tua, anak maupun 

teman. Bentuk hubungan patron dan solidaritas sosial yang 

kuat membantu proses adaptasi keluarga penduduk miskin 

dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dimana hubungan 

patron klien yang terjadi merupakan bentuk asuransi di 

kalangan petani (Scott, 1983:40).  

 

2. Teori Adaptasi Sosial  

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap 

lingkungan. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai 

dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah 

lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi (Gerungan, 

1991:55). Adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses 

untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. Salah 

satu dari syarat tersebut adalah syarat sosial. Manusia 

membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan 

untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan 

(Suparlan, 1995:2).  
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Menurut Soerjono Soekanto adaptasi sosial adalah proses 

perubahan untuk penyesuaian dengan situasi yang berubah. 

Beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial Soekanto 

(2000:34) yaitu:  

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.  

2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan 

ketegangan.  

3. Proses perubahan untuk penyesuaian dengan situasi yang 

berubah. 

4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 

5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk 

kepentingan lingkungan dan sistem. 

6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil 

seleksi ilmiah. 

 

Keterkaitan teori dengan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah pada ketidakberdayaan buruh pabrik untuk menghadapi 

pemutusan hubungan kerja dan melepaskan diri dari krisis dalam 

ekonomi keluarga. Ketidakberdayaan ini berasal dari tidak 

mampunya buruh dalam mengakses informasi mengenai lowongan 

pekerjaan. Selain itu buruh di Indonesia juga tidak memiliki posisi 

tawar terhadap perusahaan sehingga posisi buruh menjadi lemah 

meskipun terdapat organisasi buruh yang mendampingi dan 

melakukan advokasi. Tidak banyak buruh yang tergabung pada 

organisasi buruh, dan hanya 10 persen saja dari seluruh buruh yang 

tergabung pada organisasi buruh.  

Namun permasalahan yang setelah ini harus diselesaikan 

adalah mekanisme adaptasi yang dilakukan buruh korban PHK 

dalam hubungan sosial di masyarakat. Banyak tekanan maupun 

tanggapan negatif dari masyarakat terhadap buruh korban PHK. 

Tanggapan negatif ini yang menjadi masalah bagi buruh korban 
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PHK. Jika tidak dapat lepas dari keadaan tersebut maka tanggapan 

negatif tersebut akan meningkat sehingga menjadi sebuah tekanan 

bagi buruh korban PHK. Terlebih jika buruh korban PHK tidak 

kunjung bekerja atau menjadi pengangguran. Bukan hanya 

masyarakat tetapi keluarga akan menekan buruh korban PHK agar 

mendapatkan pekerjaan. Agar terhindar dari tekanan yang berlebih 

ini, buruh korban PHK harus berusaha beradaptasi dengan status 

barunyaa menjadi pengangguran dan terus berusaha mencari 

pekerjaan.  

 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian 

Untuk mengungkap suatu realitas sosial pada dasarnya tidak 

akan kompleks dan rinci dengan menggunakan cara pandang yang 

hanya melihat pada satu sisi realitas sosial itu sendiri, mengingat 

bahwa realitas sosial sangatlah kompleks serta memerlukan 

penelaahan yang cukup luas. 

Dengan memperhatikan kebutuhan mengenai pandangan secara 

lebih luas dan rinci memfokuskan penelitian pada masalah sosial 

untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan  kualitatif. 

Metode ini merupakan metode penelitian yang melihat suatu 

realitas tidak hanya sampai realitas tersebut, akan tetapi melihat suatu 

realitas dengan menggali fenomena-fenomena lain yang berada di sisi 

yang tidak tampak dari realitas itu sendiri. Selain itu, metode kualitatif 

merupakan metode yang menjelaskan suatu fenomena secara runtut 

dan lebih kompleks pemahamannya dengan menggunakan peneliti 

sebagai seorang yang bertugas mencari informasi serta sebagai 

penggali data juga memposisikan peneliti sebagai instrument 

penelitian, sehingga peneliti memiliki kedekatan dengan informan 

yang dimintai informasi. 
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Paradigma pada penelitian ini adalah post-positivisme. 

Paradigma ini memahami realitas dengan tidak kaku seperti 

paradigma positivisme, sehingga dalam melihat suatu realitas tidak 

terpaku pada norma lama atau tekstual dengan berbekal rumus-rumus 

baku saja, akan tetapi memahami realitas dengan pemahaman secara 

sosial sehingga dapat dikaji lebih mendalam sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 

 

1.6.2 Konsep-Konsep Sentral 

1. Adaptasi Sosial 

Pada dasarnya menurut Drever dalam Lumaksono (2013), 

adaptasi adalah proses kepekaan organisme terhadap suatu kondisi 

atau keadaan, baik yang dikerjakan atau yang dipelajari. Menurut 

pendapat Howard dalam Lumaksono (2013) adaptasi adalah proses 

yang dilakukan suatu populasi atau individu terhadap kondisi 

lingkungan yang berakibat populasi atau individu tersebut survive 

(bertahan) atau tersingkir. Konsep adaptasi berpangkal pada suatu 

keadaan lingkungan hidup yang merupakan sebuah masalah untuk 

organisme dan penyesuaian tersebut merupakan penyelesaian dari 

masalah tersebut (Sukadana, 1983:31).  

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap 

lingkungan. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai 

dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah 

lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi (Gerungan, 

1991:55). Adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses 

untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. Salah 

satu dari syarat tersebut adalah syarat sosial. Manusia 

membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan 

untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan 

(Suparlan, 1995:2).  
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Beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial Soekanto 

(2000:34) yaitu:  

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.  

2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan 

ketegangan.  

3. Proses perubahan untuk penyesuaian dengan situasi yang 

berubah. 

4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 

5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk 

kepentingan lingkungan dan sistem. 

6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil 

seleksi ilmiah.  

 

2. Mekanisme Adaptasi 

Secara umum kata adaptasi memiliki definisi penyesuaian 

diri terhadap lingkungan, pekerjaan, pelajaran, proses perubahan 

serta akibatnya pada suatu individu dalam suatu kelompok sosial 

atau organisme sosial yang membuatnya dapat hidup atau berfungsi 

lebih baik (Priyatna, 2013). Adaptasi berkaitan dengan perilaku 

yang merespon perubahan dan terjadi dalam lingkungan, dalam hal 

ini adaptasi pada lingkungan yang baru.  

Menurut kamus sosiologi, adaptasi adalah proses mengatasi 

halangan-halangan dari lingkungan, proses perubahan untuk 

menyesuaikan dengan situasi yang berubah, peneysuaian dari 

kelompok terhadap lingkungan, penyesuaian pribadi terhadap 

lingkungan, peneysuaian biologis aatu budaya sebagai hasil seleksi 

alamiah (Soekanto, 1983). 

Menurut Marshal Sahlni, dijelaskan bahwa adaptasi adalah 

suatu proses untuk meningkatkan kesempatan-kesempatan 

kehidupan sosial, dalam hal ini khusus pada tekanan yang terjadi 

dalam kehidupan dan tekanan–tekanan eksternal yang terdapat 
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pada lingkungan. Lain halnya dengan Konsep diatas, adaptasi 

berasal dari suatu keadaan lingkungan hidup yang merupakan 

masalah bagi organisme dan penyesuaian organisme itu merupakan 

penyelesaian dari masalah tersebut (Sukadana, 1983). Kondisi ini 

menuntut masing-masing orang yang terlibat di dalamnya untuk 

memutuskan strategi apa yang akan digunakan dalam menghadapi 

kondisi tersebut, serta bekerja lebih keras dalam masa mendatang 

dalam arti untuk survival.  

Secara umum kata “adaptasi” juga dapat diartikan sebagai 

penyesuaian diri. Rapoport mengandaikan telah terjadinya 

perubahan responsif pada tingkat kognitif, struktur dan komposisi 

perseorangan atau kelompok untuk mempertahankan 

keseimbangan. Perilaku adaptif ini sebagai manifestasi strategi 

adaptasi dalam menghadapi perubahan sosial budaya dalam 

lingkungannya. Hal ini dapat dipahami sebagai makna yang lebih 

dalam daripada mekanisme survival (Pryhantoro, 2014). Namun 

keduanya saling bersinggungan, perilaku adaptif lebih bersifat aktif  

daripada sekedar usaha untuk bertahan hidup dalam kondisi yang 

ada. Perilaku adaptif sendiri berusaha untuk mengatasi situasi yang 

serba terbatas dan menekan, serta sekaligus mencari peluang dalam 

keterbatasan yang ada. Mekanisme adaptasi sendiri memiliki 

definisi cara untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru.   

 

3. Buruh Pabrik 

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan 

pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan 

kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan 

baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau 

pengusaha atau majikan (https://id.wikipedia.org diakses pada 

tanggal 17 April 2016 pukul 05.34).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/
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Buruh selama ini ditanggapankan sebagai kelompok pekerja 

di pabrik yang berjumlah ratusan hingga ribuan orang. Dengan 

kekuatan kuantitatif yang dimiliki oleh buruh, asosiasi yang 

menaungi mereka memiliki kekuatan untuk mendapatkan posisi 

tawar saat berhadapan dengan pemilik perusahaan ataupun 

pemerintah. 

Secara umum pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Pengertian buruh di masyarakat adalah orang yang bekerja di 

wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, pekerja yang 

bekerja dipabrik. 

 

4. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal 

ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh 

perusahaan atau habis kontrak (https://id.wikipedia.org). 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika 

terdapat pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama. Pekerja yang bersangkutan telah diberikan tiga surat 

peringatan, masing-masing dikeluarkan dalam jangka waktu enam 

bulan dari peringatan sebelumnya secara berturut-turut. Selan itu 

perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus 

selama dua tahun atau keadaan memaksa (force majeur). 

Dengan berkembangnya industri di Indonesia, buruh menjadi 

pekerjaan yang banyak dicari oleh masyarakat. Tumbuhnya pabrik-

pabrik baru yang tersebar di daerah banyak menyerap tenaga kerja. 

Tetapi dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan yang tinggi 

membuat posisi buruh tidak menguntungkan. Banyak 
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permasalahan-permasalahan yang membahas buruh dan mendorong 

berbagai pihak untuk melakukan penelitian atau studi tentang 

buruh. 

 

1.6.3 Setting Sosial 

Penelitian yang berjudul “Mekanisme Adaptasi Buruh Pabrik 

Korban PHK Di Kota Surabaya” dilakukan di Kota Surabaya. Salah 

satu pertimbangan dilakukannya penelitian ini di Kota Surabaya 

karena Surabaya menjadi pusat industri di kawasan Jawa Timur. 

Selain itu, jumlah pengangguran di Kota Surabaya yang besar juga 

menjadi bahan pertimbangan pemilihan setting sosial. Jumlah 

pengangguran di Kota Surabaya mengalami kenaikan dari 85.340 

pada tahun 2014 meningkat menjadi 102.910 pada tahun 2015. 

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)
1
 Badan 

Pusat Statistik tahun 2016, tren naiknya jumlah pengangguran ini 

bertambah pada setiap tahunnya mulai tahun 2012. Bertambahnya 

angka pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh PHK massal 

yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang beroperasi di 

Surabaya. Pemerintah tak dapat membendung PHK massal yang 

terjadi karena perlambatan ekonomi dirasakan oleh seluruh industri. 

  

1.6.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan 

metode wawancara mendalam yang dilakukan di lapangan dengan 

melibatkan informan untuk memperoleh keterangan mengenai fokus 

                                                           
1
 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei khusus untuk mengumpulkan 

data ketenagakerjaan. Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga 

tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya 

dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; 

Pengangguran dan setengah pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan 

angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan 

lainnya. 
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masalah dalam penelitian ini. Maka dari itu akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Metode wawancara mendalam 

 Wawancara mendalam adalah proses memperoleh 

keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan 

informan atau orang yang diwawancarai untuk tujuan penelitian 

(Bungin, 2007:111). Informan yang dicari adalah yang terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama dengan fokus 

penelitian yang dicari agar data yang diperoleh adalah data yang 

valid dan menarik untuk dikaji. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang sesuai dengan fokus masalah dalam 

penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih 

dalam serta rinci mengenai realitas sosial dalam PHK tenaga 

kerja perkotaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

 Data pimer merupakan data yang di dapat secara langsung 

oleh peneliti melalui terjun langsung ke lapangan, adapun 

data primer berupa data visual dari hasil observasi maupun 

pengamatan yang berguna untuk menunjang keadaan 

secara visual mengenai tenaga kerja yang mengalami 

PHK, selain itu juga data tertulis dari hasil pengamatan 

yang sesuai dengan pedoman pengamatan. Dan juga data 

dari hasil wawancara mendalam yang berupa tulisan 

maupun rekaman serta gambar visual. Dari semua data 

yang didapat adalah murni dari peneliti sendiri tanpa ada 

campur tangan pihak lain, sehingga peneliti benar-benar 

ke lapangan serta mengetahui keadaan lapangan. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak 

lain, sebagai pelengkap serta penunjang peneliti dalam hal 

penyelesaian penulisan hasil penelitian ini. Adapun data 

sekunder di peroleh dari buku cetak yang menunjang 

peneliti untuk bahan referensi serta panduan dalam 

penulisan metodologi serta teori terkait dengan fokus 

penelitian ini. Selain buku cetak data sekunder di peroleh 

dari jurnal-jurnal yang dijadikan acuan adalah jurnal cetak 

serta jurnal online yang digunakan sebagai referensi 

terkait dengan hasil penelitian terdahulu, serta 

menggunakan berbagai link dalam situs internet yang 

sangat membantu dalam penyelesaian hasil penelitian ini. 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil 

laporan tahunan BPS dalam susenas maupun data sosial 

ekonomi Kota Surabaya. Selain itu data juga diperoleh 

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya. 

Serta perolehan data dari beberapa jurnal dan buku yang 

menunjang dalam laporan penelitian ini.  

 

1.6.5 Penentuan Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif 

berkaitan dengan bagaimana langkah untuk memperoleh data dan 

informasi dari informan (Bungin, 2007:107). Selain itu Moleong 

berpendapat subjek penelitian atau informan adalah orang yang 

mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latarbelakang penelitian (Moleong, 2012:97). Pemilihan informan 

merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Informan ini yang nantinya akan memberi data-data yang dapat 

menggambarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 
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Untuk memilih subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

snowball. Teknik snowball atau juga dikenal dengan teknik bola salju 

adalah teknik dimana penentuan informan dengan berpatokan pada 

satu informan yang pada saat itu mengetahui banyak mengenai realitas 

sosial mengenai PHK buruh. Dalam teknik penentuan informan ini, 

informan yang pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan 

peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka 

untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi untuk 

berkontribusi dan memberi informasi kepada peneliti (Bungin, 

2007:108). Dari orang pertama ini peneliti dapat mengetahui informan 

yang lainnya. 

Dalam penentuan informan terdapat beberapa karakteristik 

informan yang akan dicari yaitu, informan dalam keadaan 

menganggur atau pernah menganggur dalam lima tahun terakhir, 

bekerja di industri Surabaya, dan buruh laki-laki dan perempuan yang 

telah berkeluarga. Subjek pada penelitian ini adalah buruh pabrik yang 

bekerja di PT PAL dan PT Pakabaya yang telah terkena PHK.  

Dalam penelitian ini yang menjadi orang pertama adalah Pak 

Ari yang bekerja di PT. PAL dan terkena pemutusan hubungan kerja 

pada tahun 2013. Dari beliau peneliti dikenalkan dengan Pak Tulus, 

Pak Amin, Pak Nafiq, dan Bu Sahriyati. Pak Tulus, Pak Amin dan Pak 

Nafiq adalah pekerja di PT. PAL yang juga telah mendapat pemutusan 

hubungan kerja. Setelah itu Bu Sahriyati adalah pekerja di PT. 

Pakabaya. Selanjutnya Bu Sahriyati mengenalkan peneliti dengan Bu 

Sriatun yang juga bekerja di PT. Pakabaya. 

 

Grafik 1.1. Alur Snowball Penentuan Subyek Penelitian 

Pak Ari 

Pak Tulus 

Pak Amin 

Pak Nafiq 

Bu Sahriyati Bu Sriatun 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

27 
 

SKRIPSI  MEKANISME ADAPTASI KORBAN PHK...  CENDRIA A.H 

Akhirnya dalam penelitian ini terdapat lima informan yang 

menjadi narasumber terselesaikannya penelitian ini. Lima informan ini 

didapat setelah memenuhi beberapa kriteria informan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

 

1.6.6 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data Bogdan dalam Sugiyono (2008:244) 

menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara 

mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang membantu 

dalam proses pembuatan kesimpulan sehingga mudah dipahami dan 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Berbeda dengan pengertian Bogdan terhadap analisis data, Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) mengatakan bahwa dalam 

menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data mencapai 

tingkat kejenuhan atau data tidak ada variasi lagi. Namun, jika dalam 

menganalisis data terdapat kekurangan data, peneliti dapat kembali ke 

lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali (Suyanto dan Sutinah, 2006:173). Metode 

analisis data interaktif  Milles dan Huberman terdiri dari empat 

aktivitas utama yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

 

Grafik 1.2. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman 
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Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan data melalui hasil wawancara yang terkait dengan 

masalah mekanisme adaptasi korban buruh PHK di Kota Surabaya. 

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka data yang 

diperoleh dari lapangan berjumlah cukup banyak ini perlu dicatat 

secara teliti dan rinci atau disebut dengan reduksi data. Reduksi data 

dapat diartikan sebagai proses pemilihan, merangkum data yang 

penting dan memfokuskan pada data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian serta dicari kecenderungan atau pola dari data tersebut. 

Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2008:247).  

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penyajian data ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, 

grafik, dan sebagainya. Dalam penyajian ini data yang telah direduksi 

sebelumnya, telah tersusun dalam pola-pola hubungan yang akan 

semakin mudah untuk dipahami. Dengan penyajian data tersebut, akan 

memudahkan dalam memahami data yang diperoleh, dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami 

(Sugiyono, 2008:249).  

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah melakukan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan awal 

yang masih bersifat sementara dan akan berubah ketika menemukan 

data baru yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya 

(Sugiyono, 2008:252).  Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang 

dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang 

diperoleh peneliti di lapangan. hasil dari penelitian ini akan 

memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian 

yang diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN MASALAH TENAGA 

KERJA DI SURABAYA 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang akan 

dikaji pada penelitian ini. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum 

fenomena Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat menjadi PHK. 

PHK buruh ini dilakukan di Kota Surabaya. Pada bab ini peneliti akan 

mendisripsikan Kota Surabaya sebagai daerah industri di Jawa Timur. Selain itu 

peneliti juga akan menjelaskan mengenai fenomena PHK dalam 10 tahun terakhir. 

 

2.1 Surabaya Sebagai Kota Strategis  

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah ibukota Jakarta. 

Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 350,54 km
2
. Surabaya terletak di 

antara 112
0
 36’ - 112

0
 54’ Bujur Timur dan 7

0
 21’ Lintang Selatan. Wilayah 

Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara 

dan di sebelah timur yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau 

Madura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Sidoarjo dan berbatasan dengan Kabupaten Gresik di sebelah barat.  

Wilayah Kota Surabaya sangatlah strategis yang dikelilingi dengan 

Kabupaten yang menjadi pusat industri. Selain itu adanya pelabuhan 

Tanjung Perak dan Bandar Udara Internasional Juanda juga melengkapi 

fasilitas penunjang perekonomian terutama pada bidang industri. Kondisi ini 

menjadi daya tarik bagi investor untuk membangun bisnis di wilayah Kota 

Surabaya.  

Berbagai sektor ekonomi ada di Surabaya, mulai industri manufaktur 

hingga perdagangan dan jasa. Letak Kota Surabaya yang strategis ini 

menjadikan surabaya sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur. 

Lengkapnya infrastruktur penunjang perekonomian seperti pelabuhan, 

bandara, dan jalan sangat memudahkan bagi pelaku ekonomi untuk 
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berbisnis di Surabaya. Surabaya menjadi penopang perekonomian di 

wilayah Indonesia bagian Tengah seperti Pulau Kalimantan serta Pulau 

Sulawesi dan Indonesia bagian Timur seperti Maluku dan Papua. Dengan 

strategisnya wilayah Surabaya, menjadikan Kota ini tujuan utama para 

pendatang untuk mencoba peruntungan dalam mencari pekerjaan. 

Surabaya menjadi salah satu kota terpenting bagi perekonomian 

Indonesia. Wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia menjadikan 

Surabaya menjadi penghubung Indonesia bagian barat dengan Indonesia 

bagian timur. Salah satu kegiatan ekonominya bergerak di bidang 

perindustrian. Industri utamanya antara lain galangan kapal, alat-alat berat, 

pengolahan makanan dan agrikultur, elektronik, peralatan rumah tangga 

serta kerajinan tangan.  

Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dengan pengelompokan 5 

wilayah pembantu walikota yaitu Surabaya Utara, Surabaya Timur, 

Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya Pusat. Kawasan industri 

Surabaya  terpusat di selatan dan barat yag diantaranya adalah Surabaya 

Industrial Estate Rungkut (SIER), Karangpilang dan Margomulyo. Banyak 

perusahaan multinasional yang membuka pabriknya di daerah tersebut, 

seperti pabrik rokok PT. Sampoerna Tbk, PT Maspion, Unilever, PT. PAL 

Indonesia dan PT. Wing’s Group. Perusahaan tersebut banyak menyerap 

tenaga kerja dari dalam maupun luar Surabaya. 
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Gambar 2.1. Peta Kota Surabaya 

Sumber : Katalog BPS Kota Surabaya Tahun 2016 

 

Pemusatan wilayah industri di bagian barat dan selatan Kota Surabaya 

ini untuk mengurangi dampak langsung seperti, limbah pabrik yang akan 

menjadi penyumbang polusi perkotaan. Polusi yang menyebar di perkotaan 

membuat kesehatan menjadi buruk dan menjadi sumber penyakit bagi 

masyarakat. Selain itu pemusatan ini berada pada kawasan hinterland atau 

pinggiran kota yang masih belum berkembang. Oleh karena itu kawasan 

industri ini dibuat berada pada kawasan yang tidak padat penduduk 

sehingga dengan adanya kawasan industri ini akan muncul ekonomi baru di 

daerah tersebut.  
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Grafik 2.1. Jumlah Industri Per Kecamatan 

Sumber : Katalog BPS Kota Surabaya Tahun 2016 

Pusat kota yang menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan 

politik membuat perkembangan kota semakin pesat. Dapat dilihat pada 

kegiatan ekonominya yang berpusat pada pertokoan, perdagangan dan jasa. 

Terlihat pada tabel, wilayah yang berada di pusat kota hampir tidak ada 

industri besar maupun industri kecil. Jika terdapat industri besar atau 

industri sedang di wilayah tersebut tidak berupa industri manufaktur atau 

pabrik yang berpotensi polusi tinggi. Kecamatan yang termasuk di wilayah 

Surabaya Pusat adalah Kecamatan Tegalsari, Genteng, Bubutan, Simokerto. 

Menurut Burgess dalam Sabari (2000) Pada bagian luar Kota 

Surabaya atau disebut WBD (Wholesale Business District) yang menjadi 

pusat kegiatan ekonomi skala besar seperti pabrik, pergudangan, dan gedung 

penyimpanan. Dalam Teori Konsentris ini, wilayah tersebut akan 

berkembang menjadi zona permukiman kelas proletar. Dalam zona ini akan 

muncul perumahan baru yang dihuni oleh para pekerja yang berpenghasilan 

kecil atau buruh dan karyawan kelas bawah. Hal ini dapat dilihat dari ciri 
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rumah yang kecil-kecil dan rumah susun sederhana. Burgess menamakan 

daerah ini yaitu working men’s homes.  

Mengingat Kota Surabaya menjadi pusat perekonomian, banyak 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan datang untuk mencari kerja. 

Terlihat pada tabel dibawah ini, bahwa jumlah pencari kerja yang paling 

besar adalah di tahun 2013. Hal ini mengingat jumlah angkatan kerja yang 

besar sehingga banyak pencari kerja. Namun jumlah pencari kerja terakhir 

di Kota Surabaya adalah sebanyak 7.464 orang. Banyaknya pencari 

pekerjaan ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi wilayah tujuan 

untuk mencari pekerjaan.  

 

 

Grafik 2.2. Pencari Kerja di Surabaya 

Sumber : Katalog BPS Kota Surabaya Tahun 2016 

Selain faktor wilayah yang strategis dan banyaknya lapangan 

pekerjaan, tenaga kerja memilih untuk mencari pekerjaan di Kota Surabaya 

karena Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tertinggi di Jawa 

Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang 

UMK Jawa Timur 2017, UMK Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp. 

3.296.212 atau mengalami kenaikan sekitar 8,25 persen dari UMK 

sebelumnya. Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang juga menjadi 

wilayah industri menempati posisi kedua dan ketiga tertinggi di Jawa Timur. 

Kenaikan ini juga di ikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa 

Timur imbas dari demo besar-besaran buruh pada beberapa waktu lalu.  
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2.2 Kondisi Industri dan Tenaga Kerja Surabaya 

Surabaya berpotensi menjadi sebagai pusat pengembangan dalam 

proses pembangunan Indonesia Bagian Timur di masa mendatang. 

Kehadiran berbagai industri yang meliputi industri logam dasar, kimia 

dasar, tekstil, industri makanan dan minuman, serta argo based industri 

lainnya, yaitu industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, dan dari 

subsektor perikanan, peternakan, sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya. 

Perkembangan industri melaju dengan sangat cepat mengingat 

infrastruktur penunjang yang telah terbangun sehingga dapat 

memaksimalkan pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Dalam hal ini 

pemerintah Kota Surabaya memusatkan kegiatan industri dibeberapa daerah 

sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Kawasan industri berdiri di 

pinggiran kota yang dekat dengan akses infrastruktur yang memadai bagi 

kebutuhan perdagangan. Terlebih di kawasan pinggiran kota, pemukiman 

penduduk masih sedikit sehingga kemungkinan untuk menganggu aktifitas 

masyarakat sangatlah kecil. 

Kawasan industri ini terletak dibagian selatan dan utara wilayah Kota 

Surabaya agar memudahkan akses perindustrian. Wilayah utara Surabaya 

terdapat kawasan industri dan pergudangan di Tambak Langun, Kalianak, 

dan Margomulyo. Kawasan ini berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak 

dan Jalan Tol. Selain itu sedang dikerjakan Pelabuhan Teluk Lamong 

sebagai penunjang bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara di 

wilayah selatan Surabaya telah dibangin kawasan industri yang berada di 

Rungkut atau Brebek. Kawasan industri ini diber nama SIER (Surabaya 

Industrial Estate Rungkut. Kawasan ini berdekatan dengan perbatasan 

dengan Kabupaten Surabaya. Di kawasan ini berdiri banyak pabrik milik 

perusahaan multinasional. 

Ada beberapa industri khas yang dikenal berasal dari Surabaya, 

diantaranya adalah Pabrik Rokok Sampoerna, Pabrik UBM Biskuit, Viva 

Cosmetics, Industri Emas UBS, dan Bogasari. Untuk melengkapi fasilitas 
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industri dan pergudangan di Surabaya, juga terdapat terminal peti kemas 

yang juga difungsikan untuk kegiatan ekspor dan impor. Peti kemas ini 

terletak di wilayah Perak, dekat dengan pelabuhan bongkar muat di pantai 

utara Surabaya (http://www.surabaya.go.id diakses pada tanggal 21 

November 2016 pukul 14.14). 

Seiring dengan perkembangan kota, Surabaya memang berusaha 

mengindari tumbuhnya industri besar yang memiliki potensi polusi. Arah 

Surabaya difokuskan sebagai kota jasa dan perdagangan, dan bukan kota 

industri. Wilayah industri untuk selanjutnya digantikan sebagai tempat 

pergudangan yang tidak beresiko terhadap polusi. Pergudangan yang ada 

dijadikan untuk tempat penyimpanan sementara barang-barang ekspor 

maupun barang yang akan dikirim ke seluruh penjuru Indonesia menunggu 

dengan jadwal kapal yang berangkat. 

 

2.2.1 Jumlah Industri Sedang Besar menurut Golongan Industri 2010-

2014 

Banyak sekali industri sedang dan besar yang beroperasi di 

daerah Surabaya. Banyaknya industri yang beroperasi ini menjadi 

salah satu yang terbanyak dalam menyerap tenaga kerja lokal. 

Ditambah lagi ketersedian lapangan pekerjaan ditempat asal yang 

sedikit menjadi alasan mencari pekerjaan di Surabaya. Perpindahan 

penduduk dari desa ke kota pun tak dapat terhindarkan demi untuk 

mencari kehidupan yang lebih baik. Berikut adalah jumlah industri 

yang beroperasi di Surabaya sampai tahun 2014. 

 

http://www.surabaya.go.id/berita/8261-perindustrian
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Grafik 2.3. Jumlah Industri di Surabaya Tahun 2010-2014 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 

 

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah industri di 

Surabaya adalah sekitar 800 industri yang terbagi atas industri sedang
1
 dan 

industri besar
2
. Pada tahun 2014, jumlah industri sedang sebanyak 615 

industri sedangkan untuk jumlah industri besar sebanyak 201 industri. 

Jumlah industri sedang dan besar ini terjadi penurunan yang signifikan 

karena dampak dari perekonomian yang semakin menurun. Ketika terjadi 

hal yang demikian maka jumlah konsumsi masyarakat pun akan menurun. 

Hal ini akan mempengaruhi turunnya angka penjualan dari indutri tersebut. 

Akibatnya beberapa industri memilih untuk menutup industrinya karena 

terus mengalami kerugian. Ditambah lagi kenaikan upah minimum juga 

mengakibatkan pengusaha kesulitan untuk menggaji buruh mereka.  

Jumlah industri yang terdapat di Surabaya ini tidak akan bertambah 

jumlahnya. Semakin tahun jumlah industri ini akan semakin turun atau 

tetap. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang ingin menciptakan 

Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa. Kebijakan ini diambil 

                                                           
1
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karena pertambahan jumlah industri akan menyebabkan meningkatnya 

polusi udara. Polusi udara akan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat 

Kota Surabaya.  

2.2.2 Tenaga Kerja menurut Golongan Industri 2010-2014 

Dengan strategisnya letak Surabaya dan memiliki banyak 

infrastruktur penunjang ekonomi Surabaya dapat disebut menjadi 

pusat industri di Jawa Timur. Sebagai kota yang menjadi pusat 

perindustrian, tak ayal bila banyak tenaga kerja mengadu nasib di 

Surabaya. Jika dilihat dari data BPS tahun 2016, jumlah industri 

sedang dan besar sebanyak 816 industri aktif yang ada di Surabaya . 

Hal inilah yang menjadi peluang bagi tenaga kerja untuk mengadu 

nasib di Surabaya. Namun dengan semakin banyaknya tenaga kerja di 

Surabaya, secara tidak langsung untuk dapat bekerja pada suatu 

industri tersebut harus menyisihkan beberapa saingan terlebih dahulu 

sehingga kemungkinan untuk diterima juga sangatlah sulit. Tenaga 

kerja ini harus memiliki kemampuan lebih dari saingannya agar dapat 

mendapatkan pekerjaan. Berikut rincian mengenai jumlah tenaga kerja 

yang diserap oleh industri di Surabaya. 
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Grafik 2.4. Jumlah Tenaga Kerja di Surabaya Tahun 2010-2014 (jiwa) 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 

Meskipun jumlah industri sedang lebih banyak, namun industri besar 

menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada industri sedang hanya sekitar 25 persen dari jumlah tenaga 

kerja yang diserap oleh industri besar. Pada tahun 2014 saja jumlah tenaga 

kerja yang bekerja di industri Surabaya sebanyak 108.000 jiwa yang terbagi 

atas 23.000 jiwa bekerja pada industri sedang. Industri besar menyerap 

tenaga kerja 85.803 jiwa dan menjadi jumlah yang terkecil dibandingkan 

beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh bangkrutnya beberapa 

industri sehingga banyak buruh yang terkena PHK. Selain itu banyak 

industri yang menutup perusahaannya karena tidak mampu memproduksi 

imbas dari semakin mahalnya bahan baku. PHK menjadi masalah yang tidak 

menguntungkan dan semakin memperbesar jumlah penganggur di Surabaya.  
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 

(dalam Juta) 

Kegiatan Utama 2013 2014 2015 

Angkatan Kerja  1,47 1,46 1,47 

Bukan Angkatan Kerja  0,68 0,74 0,75 

Bekerja  1,39 1,38 1,36 

Penganggur  0,077 0,085 0,1 

Sumber : Sakernas, BPS Kota Surabaya 

Penduduk usia kerja di Kota Surabaya tahun 2015 mencapai 2,22 juta 

jiwa, dibandingkan jumlah penduduk usia kerja tahun sebelumnya dan 

mengalami kenaikan sekitar 0,88 persen. Sekitar 33,90 persen dari jumlah 

penduduk usia kerja tersebut adalah penduduk Bukan Angkatan Kerja, yaitu 

mereka yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan 

lainnya. 

Jumlah angkatan kerja Kota Surabaya di tahun 2015 mencapai 1,47 

juta jiwa. Meningkat dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 1,46 juta jiwa. 

Jumlah penduduk yang bekerja berkurang dari 1,38 juta jiwa di tahun 2014 

menjadi 1,36 juta jiwa di tahun 2015. Jumlah penduduk yang menganggur 

bertambah dari 85,34 ribu jiwa di tahun 2014 menjadi 102,91 ribu jiwa. 

Terlihat angka pengangguran masing tinggi dan terus bertambah pada tiap 

tahunnya. Ketika tidak ada lapangan pekerjaan baru, maka angka 

pengangguran di Surabaya juga akan semakin meningkat. Butuh keberanian 

untuk memulai berwirausaha dengan membuka lapangan pekerjaan baru 

bagi orang lain agar pengangguran tidak bertambah.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 adalah 66,10 

persen, turun dari tahun 2014 yang sebesar 66,54 persen. Dari hasil 

SAKERNAS BPS tahun 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 

2015 mencapai 7,01 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 

5,82 persen. Jumlah Buruh/Karyawan di Kota Surabaya pada tahun 2014 

sebesar 889.003 orang. Banyaknya tenaga kerja yang belum mendapat 
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pekerjaan dan terbatasnya kuota tenaga kerja yang dapat bekerja di 

perusahaan membuat tidak semua tenaga kerja diterima dalam perusahaan.  

Banyak sekali penggangguran yang tidak bekerja sampai bekerja 

serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pekerja 

yang sudah memiliki pekerjaan juga tidak nyaman karena kapanpun juga 

dapat terkena PHK. Banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja dan 

banyak juga tenaga kerja yang ingin bekerja membuat pengusaha memiliki 

banyak pilihan untuk memilih pekerjanya sehingga jika ada masalah sedikit 

terhadap buruh maka pengusaha akan  segera melakukan PHK.  Jadi buruh 

yang sudah bekerja pun sewaktu-waktu akan terkena PHK dan digantikan 

oleh buruh yang baru dan memiliki kemampuan yang lebih baik. 

 

2.3 Masalah Tenaga Kerja Surabaya 

Surabaya sebagai pusat industri, dagang dan pusat pemerintahan, 

menjadi kota dengan tingkat urbanisasi yang terbesar di Provinsi Jawa 

Timur. Sulitnya mencari pekerjaan di desa menyebabkan banyak 

masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. 

Hal ini disebabkan karena Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya menjadi 

yang terbesar di Jawa Timur. UMK Surabaya yang terbaru saja naik 

menjadi Rp.3.296.212. Kenaikan UMK ini telah disepakati oleh Gubernur 

Jawa Timur Soekarwo pada bulan November 2016 lalu. Namun UMK ini 

baru berlaku pada awal tahun 2017. 

Banyaknya industri yang berdiri di Kota Surabaya menjadi gambaran 

pencari kerja akan banyaknya lapangan pekerjaan. Wilayah perkotaan masih 

menjadi tujuan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Namun masih banyak 

permasalahan yang menyebabkan pekerja lokal masih kesulitan dalam 

mencari pekerjaan. Terlebih tuntutan buruh mengenai UMK yang 

menginginkan terus naik menyebabkan pengusaha berpikir ulang untuk 

mengembangkan pabriknya dan berupaya untuk melakukan pengurangan 

pekerja. Berikut beberapa permasalahan tenaga kerja di Surabaya. 
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2.3.1 Masuknya Tenaga Kerja Asing  

Banyak faktor yang menyebabkan PHK buruh selain 

menurunnya perekonomian dunia. Masuknya tenaga kerja asing juga 

secara signifikan mempengaruhi banyaknya pengangguran. Selain 

berkompetisi dengan temannya sendiri, pekerja juga harus berhadapan 

dengan pekerja asing yang juga mencari pekerjaan. Imbas dari 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin mempermudah 

masuknya tenaga asing khususnya ke Kota Surabaya.   

Pada tahun 2016 saja terjadi peningkatan tenaga asing yang 

cukup besar dari beberapa negara. Jumlah tenaga kerja asing di Jawa 

Timur melonjak 139 persen menjadi 3.439 orang. Tahun sebelumnya 

tenaga kerja asing yang bekerja di Jawa Timur hanya 1.434 orang. 

Tenaga kerja asing ini berasaldari 10 negara seperti Tiongkok, Jepang, 

Korea Selatan, Singapura, India, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat 

dan sejumlah negara lainnya (Surya.co.id). Mayoritas tenaga kerja 

asing yang berada di Jawa Timur berasal dari Tiongkok yang mengisi 

beberapa sektor pekerjaan seperti dalam sektor manufaktur hingga 

pariwisata. Sebanyak 60 persen dari tenaga kerja asing ini bekerja di 

daerah industri seperti, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan 

Mojokerto.  

Serbuan tenaga kerja asing menjadi akibat dari masuknya 

Indonesa ke dalam era MEA. Jika sebelumnya tenaga kerja asing yang 

diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah tenaga kerja ahli, namun 

masuknya Indonesia ke dalam MEA memberi keleluasaan tenaga 

kerja asing yang masuk. Di era MEA ini terdapat 11 profesi yang 

mendapat mutual recognation arrangement (MRA) atau pengaturan 

pengakuan kesetaraan yang diantaranya seperti tenaga pariwisata yang 

didalamnya termasuk tukang pijat, insinyur, arsitek, tenaga survei, 

dokter, dokter gigi, perawat dan akuntan. Hal ini mengakibatkan 

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal terkurangi. Terlebih pada 
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tenaga kerja kelas menengah bawah yang minim keahlian akan rawan 

tergilas oleh tenaga kerja asing.  

Kedatangan tenaga kerja asing ini seringkali bersamaan dengan 

masuknya investasi asing dari negara mereka. Hal ini terjadi karena 

syarat pengusaha investasi di Indonesia adalah dengan memasukkan 

tenaga kerja dari negara tersebut demi kepentingan ekonomi 

negaranya. Akhir-akhir ini isu serbuan tenaga kerja asing dari 

Tiongkok mewarnai headline dari media massa yang mengaitkan 

dengan investasi Tiongkok dalam beberapa proyek infrastruktur. 

Namun hal ini dibantah oleh pemerintah, dan jumlah tenaga kerja dari 

Tiongkok masih cukup masuk akal. 

 

2.3.2 Tuntutan Naiknya Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Berbicara mengenai urusan perut memang tidak akan ada 

habisnya untuk dibahas karena masalah perut orang bisa  melakukan 

segala hal untuk mengisi perut. Berganti tahun, masalah baru satu per 

satu muncul yang dimulai dengan inflasi. Semakin meningkatnya 

inflasi menyebabkan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Naiknya 

kebutuhan pokok memaksa buruh untuk mendapatkan uang lebih 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Padahal jumlah kebutuhan 

semakin meningkat karenaa dipengaruhi juga oleh tingkat gaya hidup 

yang semakin tinggi. Buruh mau tidak mau harus memiliki uang lebih 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara adalah 

dengan menuntut perusahaan atau pabrik tempat mereka bekerja untuk 

menaikkan upah buruh.  

Tuntutan kenaikan upah ini hampir setiap tahun terjadi tidak 

hanya di Kota Surabaya namun juga di seluruh daerah di Jawa Timur. 

Agar kenaikan upah dapat tercapai, maka buruh dari beberapa pabrik 

akan bergabung dalam satu aliansi untuk menuntut UMK naik. 

Tekanan yang lebih besar akan terjadi ketika pemerintah belum 

menaikkan UMK. Dalam upaya tuntutan kenaikan upah tersebut, 
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buruh menggelar demo besar-besaran yang hampir diikuti gabungan 

dari buruh seluruh Jawa Timur. Padahal jika UMK terus naik, akan 

merugikan pengusaha dan akhirnya terjadi kebangkrutan. Imbas dari 

kebangkrutan ini adalah PHK. Akibat yang ditimbulkan naiknya 

UMK adalah semakin besarnya pengeluaran untuk upah pekerja. 

Untuk mengatasi pengeluaran tersebut pabrik akan mengurangi 

pekerjanya dan menambah waktu kerja. Bila kondisi terus memburuk 

maka investor akan menutup pabriknya dan  seluruh pekerja akan 

terkena PHK dan menjadi pengangguran.  

 

2.3.3 Pemutusan Hubungan Kerja: Gejala yang Tak Bisa 

Terhindarkan 

Ekonomi Indonesia yang belum membaik membuat investasi di 

Indonesia masih dalam keadaan yang rendah. Hal ini mempengaruhi 

iklim investasi di beberapa daerah juga lesu. Belum lagi tuntutan 

buruh yang ingin kenaikan upah yang akan membuat rugi pengusaha. 

Beberapa pabrik melakukan PHK pada pekerjanya dan menutup 

pabriknya yang ada di Indonesia.  

Naiknya UMK ditanggapi negatif oleh para pengusaha yang 

memiliki perusahaan di Kota Surabaya. Dengan meningkatnya UMK 

maka pengeluaran untuk upah buruh akan meningkat. Hal ini 

menyebabkan pengusaha untuk menutup perusahaan atau pabrik dan 

melakukan PHK pada pekerja sebagai cara untuk melakukan efisiensi. 

Selain itu kondisi keamanan dan tuntutan upah buruh yang terus 

meningkat menjadi salah satu masalah yang membuat pengusaha 

membulatkan niatnya untuk melakukan efisiensi. 

Masalah ini memperburuk keadaan masyarakat dengan 

bertambahnya angka pengangguran. Belum lagi imbasnya yang akan 

menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang. PHK tidak hanya 

merugikan pengusaha dan buruh namun juga berimbas pada pelaku 

usaha yang berada disekitar pabrik. Salah satu contoh pelaku usaha 
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yang menyediakan kos-kosan di sekitar pabrik yang pendapatannya 

berkurang karena banyaknya PHK buruh. Banyak sekali kerugian 

yang ditimbulkan dari PHK tersebut sehingga keadaan yang memaksa 

dilakukannya PHK harus diminimalisir serta keputusan untuk 

melakukan PHK harus dipikirkan matang-matang oleh pengusaha. 

PHK menjadi momok menakutkan bagi pekerja dan pekerja 

yang akan mendapat PHK harus siap untuk menerima. PHK menjadi 

hak perusahaan untuk memutuskan siapa saja pekerja yang 

mendapatkan PHK. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memutuskan 

hak kerja buruh ketika mengalami kerugian bagi perusahaan. Jika 

dilihat selama ini perusahaan sangat memiliki kuasa penuh atas 

pekerja, terlebih dalam pemutusan PHK sehingga buruh tidak 

memiliki kekuatan untuk menolak maupun memerjuangkan hak-

haknya. Dalam pemutusan PHK, perusahaan harus memenuhi hak-hak 

yang menjadi bagian dari pekerja.  

Jika melihat kecendrungan PHK yang terjadi selama ini, 

Surabaya menjadi yang terbanyak di Jawa Timur. Hal ini dilihat dari 

banyaknya jumlah pabrik yang melakukan PHK. PHK ini diawali oleh 

menurunnya jumlah laba yang  diterima perusahaan. Oleh sebab itu 

jalan untuk menyeimbangkan antara jumlah pemasukan dan 

pengeluaran adalah dengan mengurangi pekerja. Perusahaan tersebut 

memulai PHK dengan beberapa tahapan yang berbeda, tahap pertama 

jumlah yang terphk berjumlah setengah dari rencana jumlah buruh 

yang akan terkena PHK. Pada tahap kedua jumlah yang terphk sisa 

dari jumlah yang belum terkena PHK. Mekanisme seperti ini 

dilakukan agar tidak terjadi gejolak dari buruh dengan melakukan 

demo pada perusahaan. Meskipun saat ini banyak sekali perusahaan 

yang melakukan PHK besar-besaran dan isu-isu mengenai PHK 

tersebut menimbulkann ketidak pastian diantara buruh. Buruh pada 

akhirnya melakukan demo untuk menuntut PHK ditunda dan tidak 

dilakukan secara mendadak. 
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BAB III 

PROFIL INFORMAN DAN RIWAYAT PEKERJAAN BURUH 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan gambaran umum mengenai 

perkembangan industri dan buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) di Kota Surabaya. Terlihat bahwa industri yang berada di Kota Surabaya 

lambat laun semakin berkurang. Hal ini karena kebijakan dari pemerintah Kota 

Surabaya yang mencanangkan sebagai kota perdagangan dan jasa. Dengan 

pencanangan ini tidak ada lagi perijinan terhadap pembangunan industri baru di 

Kota Surabaya. Meskipun pada industri manufaktur banyak menyerap tenaga 

kerja dari dalam maupun luar Kota Surabaya.  

Pekerja dari dalam Kota Surabaya menjadi informan dalam penelitian ini. 

Untuk mengetahui ciri dari pekerja yang menjadi informan dalam penelitian ini 

maka dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai profil informan dan riwayat 

pekerjaan buruh. Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan karakteristik dari 

informan yang bervariasi dan berbeda pada setiap informan. Selain itu dalam 

bagian ini akan menjelaskan mengenai perjalanan pekerjaan atau dimana saja 

informan pernah bekerja selama ini, baik sebelum PHK maupun setelah terkena 

PHK. 

 

3.1 Profil Informan 

Pada bagian ini memaparkan tentang karakteristik atau profil informan 

buruh perusahaan/pabrik yang menjadi korban PHK. Profil informan ini 

meliputi, jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga dan lama kerja informan. Latar belakang dan riwayat 

hidup dari buruh ini dengan pengalaman sebagai pekerja dalam  perusahaan 

yang berbeda. 

Informan yang diwawancarai ini bekerja di pabrik yang berbeda yaitu 

di PT. Pakabaya dan PT. PAL. Informan yang bekerja di PT. Pakabaya 

adalah Bu Sahriyati dan Bu Sriatun sedangkan yang bekerja di PT. PAL 
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adalah informan yang bernama Pak Tulus, Pak Amin dan Pak Nafiq. Berikut 

akan dijelaskan mengenai profil informan dari kelima informan yang telah 

peneliti wawancarai. 

 

1. Informan Bu Sahriyati 

Bu Sahriyati adalah seorang buruh pabrik di PT. Pakabaya yang 

memproduksi korek api. Informan yang saat ini berusia 58 tahun ini,  

tidak pernah sekolah karena pada jaman itu, daerah tempat tinggal 

informan masih minim ketersediaan sekolah sehingga banyak anak 

termasuk informan yang juga tidak sekolah. Meskipun dengan kondisi 

seperti itu informan dapat membaca dan menulis berkat ia belajar sendiri 

di rumah.  

Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat informan memutuskan 

untuk merantau ke Surabaya. Informan ke Surabaya untuk mencari  

pekerjaan agar sedikit membantu perekonomian keluarganya. Akhirnya 

informan mendapat pekerjaan sebagai buruh di PT. Pakabaya. “Ya mulai 

awal sampai akhir kerja di pabrik korek, Sekarang usia saya 58 tahun, 

dulu saya juga gak sekolah” tutur Bu Sahriyati. 

Informan yang lahir pada tahun 1958 ini bekerja selama 22 tahun di 

PT. Pakabaya dan mendapat PHK di tahun 2013. Pada usia 55 tahun 

informan terkena PHK dari pabrik karena terdapat kebijakan 

pengurangan buruh. Akhirnya informan menganggur beberapa saat dan 

sedikit menikmati hasil pesangonnya. 

Di usia 21 tahun, Informan memutuskan menikah dengan suaminya 

sekarang. Setelah menikah mereka tinggal di Surabaya. Sebelum 

menikah suami informan juga bekerja di PT. Pakabaya. Setelah itu baru 

informan juga bekerja di perusahaan tersebut. Pekerjaan suami informan 

di PT. Pakabaya adalah sebagai buruh juga. Namun suaminya telah di 

PHK terlebih dahulu oleh PT. Pakabaya sebelum Bu Sahriyati.  

Penyebab suami Bu Sahriyati di PHK adalah kondisi kesehatan 

yang tidak memungkinkan untuk bekerja kembali. Perusahaan akhirnya 
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memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja karena kesehatan suami 

Bu Sahriyati yang tak kunjung sembuh. Hingga saat ini kondisi suami 

informan masih dalam kondisi yang sakit sehingga menjadi tanggung 

jawab informan untuk menghidupinya setiap hari. Pernah beberapa saat 

lalu suami Bu Sahriyati memaksakan untuk bekerja menjadi kuli 

bangunan. Namun kejadian buruk terjadi setelah suami informan 

mengalami kecelakaan kerja. Saat bekerja suami informan terjatuh dari 

atas rumah sehingga membuat kakinya keseleo sehingga sampai saat ini 

belum dapat bekerja. 

Bu Sahriyati memiliki tiga orang anak dari hasil perkawinannya 

yang sekarang semuanya telah bekerja dan telah memiliki keluarga. 

Sehingga tanggungan informan hanya menghidupi suaminya saja. Dari 

bantuan anaknya informan dapat membiayai pengobatan suaminya dan 

untuk hidup sehari-hari.  

 

2. Informan Bu Sriatun  

Bu Sriatun adalah buruh pabrik korek PT. Pakabaya yang sama 

dengan Bu Sahriyati. Letak rumahnya pun berada di gang yang sama dan 

berdekatan dengan Bu Sahriyati yang hanya berjarak sekitar 20 meter. 

Rumah tempat tinggal Bu Sriatun pun tidak terlalu besar. Ruang tamu 

rumah informn pun jadi satu dengan ruang untuk makan. Rumah yang 

sederhana ini ditinggali bersama suami, anak dan cucunya. Bu Sriatun 

sekarang tinggal dirumahnya ini setelah menikah dengan suaminya yang 

asli dari Surabaya.  

Bu Sriatun sendiri asli dari Madiun dan akhirnya bekerja di PT. 

Pakabaya karena pabrik yang dekat dengan rumahnya. Bu Sriatun sudah 

berada di Surabaya semenjak tahun 1976 dan tinggal di rumah bulek 

yang berada di daerah yang sama dengan rumahnya sekarang. Kebetulan 

bulek dari informan bekerja di PT. Jayabaya yang berada disebelah PT. 

Pakabaya. Bu Sriatun bekerja di pabrik korek tersebut selama 32 tahun 

mulai tahun 1981 hingga tahun 2013.  
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Apa ya SD gak lulus hahaha....dulu tahun 1981 itu 

disekolah kan sama pabrik opo nek ngarani buta huruf ta 

opo ngono di balai desa. Anak-anak kecil itu yo buanyak, 

kerja tapi setiap jam7 itu di keluarkan oleh yang punya 

pabrik itu sekolah dibalai desa. Dibayari, disangoni 

sampek kejar paket A tapi saya belum sampek kejar paket 

A, uakeh biyen sing disekolah no iku. (Bu Sriatun, 58 

Tahun) 

 

Pendidikan terakhir yang ditempuh informan adalah tingkat SD 

meskipun tidak sampai lulus. Tidak seperti sekolah pada umumnya, 

Sekolah Bu Sriatun dulu hanya menempati ruangan yang berada di balai 

desa. Murid yang sekolah disini banyak yang juga bekerja di PT. 

Pakabaya bersama informan. 

Informan berangkat sekolah bersama dengan teman-temannya, 

yang juga bekerja di PT. Pakabaya. Tepat pukul tujuh sekolah dimulai 

dan berakhir pukul sembilan. Setelah itu Bu Sriatun dan beberapa anak 

yang lain bergegas untuk bekerja di PT. Pakabaya. Kegiatan sekolah ini 

diinisiasi oleh pabrik tempat informan bekerja agar buruhnya dapat  

membaca. Seluruh buruh yang ikut sekolah ini juga mendapat uang saku 

agar anak-anak seperti informan ini semangat untuk bekerja. Pada tahun 

1980 angka pendidikan masih rendah terlihat dari banyaknya populasi 

berumur 10 tahun keatas yang tidak pernah atau belum bersekolah. Dari 

hasil Susenas tahun 1980, sebanyak 30% dari jumlah populasi Indonesia 

merupakan orang yang tidak pernah sekolah atau belum bersekolah. Jadi 

pabrik berupaya untuk menyekolahkan anak-anak yang bekerja di 

pabriknya hingga kejar paket A atau tamat SD.  

 

3. Informan Pak Tulus 

Pak Tulus merupakan seorang laki-laki yang saat ini berusia 46 

tahun. Informan  memiliki tiga orang anak dan satu orang istri yang 

selalu setia menemani dalam waktu senang maupun sedih. Anak pertama 

pak Tulus baru semester dua yang kuliah di PPNS. Kemudian anak yang 
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kedua masih duduk di SMP kelas dua dan anak yang ketiga masih kelas 

dua SD. 

Pekerjaan Pak Tulus sangatlah tidak menentu setelah memutuskan 

keluar dari PT. PAL. Dari segi ekonomi pun sangat lah berbeda ketika 

masih bekerja di PT. PAL karena penerimaan gaji dan jaminan kesehatan 

pada tiap bulannya.  

Kebetulan saya sekolah disana ada program pembelajaran 

untuk BUMN, kita yang kedua yang pertama di dirgantara 

nah yang kedua di PT. PAL itu saya lulus SMP ditampung 

disana sederajat SLTA sekarang SMK itu program sampai 

3-4 tahun, setelah itu lulus dari situ penempatan di 

PT.PAL kisaran umur ya masih 18 tahun. Sudah masuk 

kerja tahun-tahun berikutnya baru diangkat pegawai. (Pak 

Tulus, 46 Tahun). 

 

Pak Tulus bekerja di PT. PAL kurang lebih selama 23 tahun dan 

mulai bekerja pada usia 18 tahun. Sebelum bekerja di PT. PAL Pak Tulus 

mengikuti sekolah dengan program pembelajaran untuk BUMN. Nama 

sekolah ini adalah DLKT (Pendidikan Latihan Kerja Teknik) yang berada 

di Ujung kawasan PT. PAL. 

Pak Tulus adalah lulusan kedua dari sekolah tersebut dan setelah 

itu Pak Tulus masuk di PT. PAL. Sekolah ini sederajat dengan SLTA 

atau sekarang disebut dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 

Program ini dibiayai oleh beasiswa habibie dan pertama kali ada dan itu 

berada di Surabaya. Pak Tulus menempuh program ini sesuai dengan 

SMK kebanyakan yaitu empat tahun.  

Karena buat saya waktu itu punya planning kalo modal 

saya hanya satu disiplin ilmu untuk mengerjakan 

pekerjaan swasta ini masih kurang maka saya tambahi 

hukum. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

 

Selang waktu 2010 hingga 2014 Pak Tulus mencoba membekali 

dirinya dengan ilmu baru. Meskipun Pak Tulus lulusan dari sekolah 

teknik pada jurusan perkapalan, namun informan menganggap ilmunya 

ini hanya untuk pekerja yang bawahan atau kasar. Menurut Pak Tulus 

satu disiplin ilmu tak cukup untuk bekerja di pekerjaan swasta ini. 
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Akhirnya Pak Tulus mempelajari ilmu hukum yang dianggap dapat 

membantu dalam pekerjaan. Pak Tulus menyelesaikan S1 dan S2 ilmu 

hukum nya di Universitas Merdeka Malang.  

 

4. Informan Pak Amin 

Nama lengkapnya Abdul Amin atau sebut saja Pak Amin ia biasa 

dipanggil. Pak Amin merupakan seorang pekerja yang bekerja di PT. 

PAL sama dengan Pak Tulus tetapi berbeda divisi. Pekerja yang lahir 

tahun 1970-an ini mengawali pekerjaan di PT. PAL mulai tahun 1989. 

Sebelum bekerja di PT. PAL, Pak Amin telah menyelesaikan sekolahnya 

di sekolah yang sama dengan Pak Tulus yaitu di DLKT dan juga 

mendapat beasiswa penuh dari beasiswa Habibie. Jadi informan tidak 

dipungut biaya sepeser pun saat sekolah di sana. Dengan gratisnya biaya 

sekolah, informan menjadi tidak ada tanggungan untuk membayar 

sekolah sehingga dapat fokus dalam menuntut ilmu.  

Kebanyakan lulusan dari sekolah ini bekerja di PT. PAL dan 

memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk bekerja di PT. PAL 

meskipun tidak ada ikatan dinas dan siswa pada saat itu diperbolehkan 

untuk memilih bekerja dimana saja. “Saya kan dulu sekolah di DLKT, 

jadi langsung selesai sekolah langsung penempatan” ujar Pak Amin. 

Setelah lulus dari SMK, Pak Amin langsung mendapat penempatan di 

PT.PAL. Pak Amin bekerja di PT. PAL selama kurang lebih 21 tahun.  

Pada tahun 2010, informan kemudian memutuskan untuk 

mengundurkan diri dari PT. PAL karena berbagai pertimbangan masa 

depannya. Informan melihat tidak ada kepastian untuk bekerja lebih lama 

lagi di PT. PAL. Mengingat kondisi perusahaan yang sakit, dan ada 

kemungkinan informan mendapat PHK di tahun-tahun berikutnya. 

Pak Amin memiliki tiga orang anak yaitu dua orang anak 

perempuan dan satu orang anak laki-laki. Anak pertama informan telah 

masuk semester akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Surabaya. 

Sedangkan anak yang kedua baru semester empat di Universitas 
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Gajahmada. Kemudian anak pak Amin yang ketiga masih SMP kelas 

satu.  

Pak Amin sangat memperhatikan pendidikan dari anak-anaknya 

sehingga apa yang dibutuhkan oleh anaknya akan terpenuhi. Selama 

untuk pendidikan anaknya, Pak Amin akan berusaha keras untuk 

mencukupi kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, Pak Amin sangat 

bekerja keras untuk anak-anaknya agar dapat menempuh pendidikan 

sampai jenjang perguruan tinggi. 

 

5. Informan Pak Ahmad Nafiq 

Informan kelima ini bernama pak Ahmad Nafiq yang usianya 

paling muda dari inforrman lainnya. Informan yang lahir pada tahun 

1975 ini juga bekerja di PT. PAL bersama Pak Tulus dan Pak Amin. Pak 

Nafiq bekerja di PT. PAL mulai tahun 1995 sampai tahun 2010. Selama 

15 tahun pak Nafiq mengabdikan tenaganya di PT. PAL hingga setelah 

itu memutuskan untuk mengundurkan diri.  

Sebelum bekerja di PT. PAL, pak Nafiq telah menyelesaikan 

pendidikannya di Sekolah Kejuruan yang bernama STM Perkapalan 

Sidoarjo. Namun sekarang sekolah ini berganti menjadi SMK Negeri 3 

Buduran, Sidoarjo yang dibawahi oleh Kementrian Pendidikan Nasional. 

Pak Nafiq juga mendapat beasiswa dari program habibie seperti Pak 

Tulus dan Pak Amin meskipun berbeda sekolah. sama halnya dengan Pak 

Tulus dan Pak Amin, informan pun juga tidak di pungut biaya sepeser 

pun selama sekolah. 

Setelah lulus dari pendidikannya, informan langsung mendapat 

pekerjaan di PT. PAL. Pendidikan ini dibuat oleh PT. PAL untuk 

mencari bibit-bibit pekerja dalam memenuhi kebutuhan SDM yang  ahli. 

Jadi pemerintah saat itu membangun dua sekolah percontohan untuk 

menjaring anak-anak muda yang berminat pada teknik perkapalan. 

Usianya yang saat ini menginjak 41 tahun, pak Nafiq telah 

memiliki tiga orang anak laki-laki hasil dari pernikahan dengan istrinya. 
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Anak pak Nafiq yang pertama baru masuk SMP kelas satu, yang kedua 

sudah kelas empat SD  dan yang ketiga masih TK. Istri dan ketiga anak 

pak Nafiq ini tinggal di  Pasuruan. Mereka tinggal bersama mertua pak 

Nafiq dan kebetulan istrinya juga bekerja di Pasuruan. Pak Nafiq sehari-

hari tinggal sendiri di Surabaya. Setiap akhir pekan atau tidak ada proyek 

ia pulang menemui istri dan anak-anaknya. Mengingat pekerjaan 

informan yang sekarang berada di Surabaya. 

 

Tabel 3.1. Profil Informan 

Informan Usia Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Perkawinan 

Jumlah 

Tanggungan 

Kelurga 

Lama 

Kerja 

Bu Sahriyati 58 Tahun Tidak 

Sekolah 

Kawin 1 22 Tahun 

Bu Sriatun 50 Tahun SD Kawin Tidak ada 32 Tahun 

Pak Tulus 46 Tahun S2  Kawin 4 23 Tahun 

Pak Amin 46 Tahun SMK Kawin 4 21 Tahun 

Pak Nafiq 41 Tahun SMK Kawin 4 15 Tahun 

 

3.2 Riwayat Pekerjaan 

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai riwayat pekerjaan dari 

kelima informan yang telah diwawancarai. Riwayat pekerjaan informan 

dijelaskan dari mulai awal informan bekerja sampai informan mendapat 

pekerjaan kembali setelah PHK. Dalam bagian ini akan digambarkan 

bagaimana kondisi pekerjaan yang dilakukan informan sampai sekarang. 

 

3.2.1 Awal Bekerja 

Dalam mengawali pekerjaan, terdapat berbagai penyebab 

informan memutuskan untuk bekerja dalam perusahaan yang 

dipilihnya. Alasan utama informan untuk memulai bekerja adalah 
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untuk memunuhi kebutuhan hidup. Namun untuk memperoleh 

pekerjaan tersebut tidak dilalui dengan mudah. Terdapat banyak jalan 

yang wajib di lalui untuk memperoleh pekerjaan tersebut.  

Dari kelima informan ini ternyata dalam mengawali 

pekerjaannya memiliki jalan yang berbeda. Salah satunya adalah Bu 

Sahriyati yang mendapat pekerjaan berkat temannya yang menjadi 

mandor di PT. Pakabaya “Aku minta tolong orang karangrejo mandor 

saya” ujar Bu Sahriyati. Saat itu informan juga sedang mencari 

pekerjaan dan setelah itu diberitahu informasi bahwa terdapat 

lowongan pekerjaan di PT. Pakabaya. Bu Sahriyati lalu membuat surat 

lowongan pekerjaan ke PT. Pakabaya dan bertemu dengan manager 

dari perusahaan tersebut. Setelah diwawancara sedikit, informan 

diterima di PT. Pakabaya dan dapat langsung bekerja di hari 

besoknya.  

Bu Sahriyati mengawali pekerjaan pada tahun 1994 yang 

bekerja sebagai buruh di PT. Pakabaya. Pekerjaan informan di  PT. 

Pakabaya sangatlah bervariatif tergantung kebutuhan dari perusahaan. 

Mulai dari petugas administrasi yang mengawasi keluar masuknya 

barang hingga sebagai operator mesin puyek. 

Lain halnya dengan Bu Sahriyati, Bu Sriatun mengawali 

pekerjaan pada usia belia. Saat itu usia informan baru 12 tahun dan 

telah memutuskan untuk bekerja di PT. Pakabaya. Awalnya Bu 

Sriatun tidak berniat untuk bekerja di PT. Pakabaya, informan yang 

pada saat itu bermain-main bersama temannya di sekitar pabrik di 

tawari pekerjaan oleh bulek informan yang bekerja di perusahaan 

tersebut. Saat itu PT. Pakabaya memang membutuhkan tenaga buruh 

untuk membuat korek.  

Informan yang masih anak-anak ini pun mau untuk diajak 

bekerja di PT. Pakabaya bersama buleknya. Bu Sriatun mengaku tidak 

mengetahui apapun mengenai pekerjaan yang akan dikerjakannya 

sebagai buruh di perusahaan tersebut. Namun ternyata pekerjaan yang 
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dilakukannya sangat mudah. Hanya belajar beberapa hari saja 

informan sudah dapat membuat koreknya sendiri.  

Berbeda dengan kedua pekerja sebelumnya, ketiga informan ini 

bekerja di perusahaan kapal yang sama setelah lulus dari Sekolah 

Menengah Kejuruan. Informan tersebut yaitu, Pak Tulus, Pak Amin 

dan Pak Nafiq yang bekerja di PT. PAL. Pak Tulus dan Pak Amin 

mengawali pekerjaannya setelah lulus dari DLKT (Pendidikan Latihan 

Kerja Teknik) yang berada dibawah PT. PAL. Banyak lulusan dari 

sekolah ini yang diambil menjadi bagian dari pekerja di PT. PAL.  

Tidak lama setelah lulus, keduanya langsung diangkat menjadi 

pekerja di perusahaan tersebut. Pak Amin menjadi angkatan pertama 

yang lulus dari DLKT dan langsung bekerja di PT. PAL kemudian 

diikuti oleh Pak Tulus pada tahun berikutnya. Meskipun sekolah ini 

menjadi percontohan sebagai sekolah teknik perkapalan yang 

bekerjasama dengan PT. PAL, namun lulusannya dibebaskan untuk 

memilih bekerja dimanapun atau dengan artian tidak ada ikatan dinas 

dengan PT. PAL. Pak Tulus dan Pak Amin lebih memilih untuk 

mendaftar sebagai pekerja di PT. PAL. 

Selain Pak Tulus dan Pak Amin, juga terdapat informan  yang 

bekerja di PT. PAL, namun tidak berada pada sekolah yang sama 

denga.n kedua informan sebelumnya. Pak Nafiq mengawali menjadi 

pekerja PT. PAL setelah lulus dari STM Perkapalan Sidoarjo. Setelah 

lulus Pak Nafiq memberanikan diri untuk mendaftar di PT. PAL yang 

juga sedang mencari pekerja. Gayung bersambut akhirnya Pak Nafiq 

diterima menjadi pekerja PT. PAL sebagai drafter pipa kapal.  

Dari beberapa informan ini, dua informan yang bekerja di PT. 

Pakabaya, Bu Sahriyati dan Bu Sriatun mengawali pekerjaan dengan 

dibantu oleh teman dan keluarganya. Sedangkan tiga informan yang 

bekerja di PT. PAL yaitu Pak Tulus, Pak Amin dan Pak Nafiq 

mengawali pekerjaan karena inisiatif mereka sendiri yang ingin 

bekerja di perusahaan tersebut. Disamping itu ketiga informan ini 
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adalah lulusan dari sekolah percontohan teknik perkapalan, yang 

sedikit banyak menjadi nilai tambah untuk masuk dalam perusahaan 

tersebut. 

  

3.2.2 Status Pekerjaan 

Status pekerjaan buruh menjadi hal utama dalam bekerja, 

mengingat status pekerjaan juga menentukan posisi dan gaji pada 

masing-masing buruh. Status pekerjaan buruh sangat bervariasi, 

terdapat buruh tetap maupun buruh harian lepas. Buruh tetap adalah 

buruh yang bekerja dari hari senin sampai sabtu dan memiliki waktu 

kerja yang tetap serta digaji tiap bulan. Sementara untuk buruh harian 

lepas adalah buruh yang tidak tetap dan digaji saat buruh tersebut 

masuk atau digaji harian. Pada buruh harian lepas ini perusahaan tidak 

memberika pesangon maupun tunjangan apapun.  

Kelima informan yakni Bu Sahriyati, Bu Sriatun, Pak Tulus, Pak 

Amin dan Pak Nafiq, mengawali pekerjaannya dengan berbagai 

macam cara yang berbeda seperti pada penjelasan sebelumnya. Bu 

Sahriyati dan Bu Sriatun dapat bekerja di PT. Pakabaya karena 

bantuan teman dan keluarga yang ada di dalam pabrik. Pak Tulus, Pak 

Amin dan Pak Nafiq dapat bekerja di PT. PAL karena inisiatif mereka 

sendiri yang ingin bekerja di pabrik  ini. Pekerjaan inilah yang 

merupakan pekerjaan pertama mereka, setelah diterima di perusahaan 

masing-masing, kelima informan ini langsung diangkat menjadi 

pekerja tetap. Namun keadaan berubah setelah PHK terjadi di pabrik 

tempat bekerja informan. Setelah PHK, informan menjadi 

pengangguran sementara sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. 

Bu Sriatun, Pak Tulus, Pak Amin dan Pak Nafiq memutuskan untuk 

bekerja kembali karena menjadi tulang punggung keluarga. 

Sedangkan Bu Sahriyati memutuskan tidak bekerja karena mengurus 

keluarga.  
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Keempat informan tersebut akhirnya mendapatkan pekerjaan 

baru yaitu Bu Sriatun bekerja kembali sebagai buruh harian lepas di 

PT. Pakabaya. Sedangkan Pak Tulus menjadi konsultan desain kapal 

tidak tetap atau freelance di beberapa galangan kapal. Pak Amin 

mencoba peruntungan dengan membuka usaha roti sendiri yang dulu 

pernah dirintis oleh istrinya. Pak Nafiq bekerja tidak tetap di berbagai 

kontraktor sebagai desainer.   

 

3.2.3 Perpindahan Tempat Kerja 

Kondisi informan setelah terkena PHK adalah kondisi yang 

sangat sulit bagi seseorang sehingga butuh waktu penyesuaian untuk 

kembali mencari pekerjaan. Buruh yang menjadi korban PHK harus 

cepat melakukan adaptasi dan kembali bangkit untuk bekerja kembali. 

Hal ini harus dilakukan mengingat penghasilan utama dari informan 

adalah dari pekerjaannya. Jika tidak bekerja, informan tidak akan 

dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pekerjaan informan 

sebelumnya adalah pekerjaan utama dari masing-masing informan 

sehingga pekerjaan tersebut adalah sumber penghasilan keluarga satu-

satunya.  

Pekerjaan kelima informan ini adalah pekerjaan awal mereka 

sebelum akhirnya mendapat PHK dari perusahaan masing-masing. PT. 

Pakabaya menjadi tempat bekerja pertama Bu Sahriyati dan Bu 

Sriatun. Sedangkan PT. PAL menjadi tempat bekerja pertama Pak 

Tulus, Pak Amin dan Pak Nafiq. Setelah mendapat PHK barulah 

beberapa informan mencari pekerjaan kembali. Pak Tulus, Pak Amin 

dan Pak Nafiq berupaya untuk mencari kerja kembali karena 

tanggungan keluarga dan menjadi satu-satunya sumber pendapatan 

keluarga. 

Seperti Pak Tulus yang mengembangkan usahanya sendiri 

setelah tidak bekerja di PT. PAL. Usaha Pak Tulus ini adalah CV. 

Bima Sapta Mandiri, dan PT. Indohasta Nusantara yang bergerak di 
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bidang general kontraktor dan suplier. PT yang didirikannya ini 

sempat mengalami kesuksesan pada tahun 2010 hingga tahun 2011. 

Pada akhirnya kurang lebih tahun 2014 terkena kepailitan sehingga 

memaksa Pak Tulus untuk menutup CV. Bima Sapta Mandiri dan 

membekukan PT. Indohasta Nusantara. 

Setelah itu Pak Tulus menganggur kembali dan mencoba untuk 

kembali mencari pekerjaan. Pekerjaan selanjutnya adalah sebagai 

konsultan desain kapal dengan menjual desain kapal ke beberapa 

galangan kapal, salah satunya Lamongan Marine Indonesia. Pekerjaan 

ini pun hanya dilakukan secara freelance jika ada permintaan desain 

kapal. Dari pekerjaan ini Pak Tulus dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Meskipun hasil yang didapat tak sebanyak ketika bekerja 

di PT. PAL, namun dengan hasil yang diperoleh ini sudah cukup 

untuk bertahan hidup. 

Pada tahun 2014 akhirnya mendapat pekerjaan baru, Pak Tulus 

bekerja untuk PT. Prima Duta Karya dengan menempati posisi sebagai 

general manager operasional. Pekerjaan informan sekarang sekarang 

berbeda dengan sebelumnya yang masih menjadi pekerja yang 

menerima permintaan dari atasan. Namun sekarang informan telah 

menjadi atasan yang bertanggung jawab dalam struktur pekerja yang 

berada dibawahnya. Selain itu masuknya proyek-proyek dan 

kerjasama antar perusahaan menjadi tanggung jawab Pak Tulus.  

Selain itu Pak Amin juga mencari kerja kembali setelah 

mendapat PHK dari PT. PAL. Keluar dari PT. PAL, Pak Amin 

memutuskan untuk rehat sejenak untuk bekerja hingga menemukan 

pekerjaan yang cocok dengannya. Pak Amin berusaha untuk tidak 

mencari lowongan pekerjaan karena usia informan yang sudah mulai 

tua sehingga menunggu tawaran pekerjaan dari teman-temannya. 

Melalui pertimbangan yang lama akhirnya informan memilih untuk 

berwirausaha. 
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Setelah keluar dari PT. PAL saya sempat istirahat saya 

bertekad gak mau cari yang teknik gak mau cari yang atos-

atos, cari yang empuk-empuk ae akhire aku buka usaha 

seperti membuat kue-kue kurang lebih selama 2 tahun. 

Setelah usaha kue itu saya pertama administrasi 1 tahun, 

kemudian asisten manager kurang lebih 6 bulan terus saya 

pindah ke PDK disini jadi GM General Manager Teknik. 

(Pak Amin, 58 Tahun) 

Dengan uang pesangon yang lumayan, informan mencoba 

mengembangkan usaha kue yang telah dirintis oleh istrinya. Setelah 

dua tahun berjalan ternyata sangat sulit untuk mengembangkan usaha 

ini menjadi lebih besar. Namun karena berbagai permasalahan 

akhirnya usaha kue tersebut ditutup.  

Setelah usaha kue Pak Amin tidak berjalan dengan mulus, 

informan diajak oleh seorang teman untuk bekerja di perusahaannya. 

Awalnya Pak Amin menempati pekerjaan dengan menjadi 

administrasi selama satu tahun. Kemudian informan naik jabatan 

menjadi asisten manager selama enam bulan. 

Setelah bekerja di perusahaan teman, Pak Amin memutuskan 

untuk pindah pekerjaan ke PT. Prima Duta Karya yang juga bekerja di 

bidang kontraktor. Posisi di PT. Prima Duta Karya ini Pak Amin 

sebagai General Manager Teknik. Pekerjaan ini dilakukan Pak Amin 

hingga sekarang. Pekerjaan ini pun didapat karena ada tawaran dari 

teman yang juga terkena PHK di PT. PAL. Bermodalkan hubungan 

pertemanan, Pak Amin mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan 

ini.  

Sama dengan Pak Tulus dan Pak Amin, pada tahun 2010, Pak 

Nafiq memutuskan untuk keluar dari PT. PAL dengan harapan 

mencari pengalaman baru diluar pekerjaan sebelumnya. Setelah keluar 

dari PT. PAL informan berusaha untuk membuat pekerjaan sendiri 

dengan membuka warung kopi dan bertahan hanya beberapa bulan 

saja. Akhirnya informan memutuskan untuk mencari pekerjaan yang 
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sesuai dengan bidang pendidikan dan pengalaman yang telah 

ditempuh selama ini.  

Pindah antar kontraktor di PT-PT, waktu itu ngerjakan di 

Nestle kejayan yang kedua di PT Gudang Garam yang 

ketiga ke Jakarta. Ini CV nya beda-beda karena waktu 

pekerjaannya sudah selesai, jadi saya kerja itu saat project 

saja ketika selesai ya saya pindah kontraktor lagi. mungkin 

jangka waktu nya setahun-setahun gitu. (Pak Nafiq, 41 

Tahun) 

Akhirnya Pak Nafiq memutuskan untuk bekerja di beberapa 

kontraktor yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan informan ini 

dengan status tidak tetap atau kondisional. Informan akan bekerja saat 

ada proyek pengerjaan bangunan. Ketika ada proyek biasanya 

informan akan dihubungi jika tidak, informan akan mendaftar pada 

CV yang lain. Pada kondisi ini, Pak Nafiq akan melakukan pekerjaan 

dengan mekanisme seperti ini. Namun karena pekerjaan yang tidak 

tetap ini membuat informan berusaha untuk mencari pekerjaan lain.  

Akhirnya pada tahun 2013 informan bekerja di PT. Prima Duta 

Karya dan bekerja sebagai desain enginering. Pekerjaan informan ini 

berada di lapangan sebagai project manager yang bertugas menjadi 

kordinator antara kontraktor dengan perusahaan. Jadi tugas Pak Nafiq 

adalah menjaga proyek teteap berjalan agar sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 

Ketiga informan ini yang dulunya mengawali pekerjaan di PT. 

PAL dan akhirnya mendapat PHK dari pabrik, saat ini bekerja dalam 

satu perusahaan yang sama yaitu di PT. Prima Duta Karya. Selain itu 

pada informan yang lain, Bu Sahriyati dan Bu Sriatun memutuskan 

tidak akan bekerja kembali karena lebih fokus dalam mengurus urusan 

rumah tangga dan keluarga. Namun karena kondisi keuangan yang 

belum stabil, Bu Sriatun akhirnya kembali bekerja di pabrik yang 

sama sebagai buruh harian lepas selama setahun setengah. 
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Tabel 3.2. Riwayat Pekerjaan 

Informan Yang 

Mengajak 

Saat Awal 

Bekerja  

Status 

Pekerjaan 

sebelum PHK 

Status 

Pekerjaan 

setelah PHK 

Pekerjaan  

Bu Sahriyati Teman Pekerja Tetap Tidak bekerja - 

 

Bu Sriatun Keluarga Pekerja Tetap Harian Lepas Buruh di  

PT. 

Pakabaya 

Pak Tulus Inisiatif 

Sendiri  

Pekerja Tetap Freelance Konsultan 

desain kapal 

Pak Amin Inisiatif 

Sendiri 

Pekerja Tetap Wiraswasta Usaha roti 

 

Pak Nafiq 

 

Inisiatif 

Sendiri 

Pekerja Tetap Freelance Konsultan 

desain 

diberbagai 

kontraktor 
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BAB IV 

MEKANISME ADAPTASI BURUH KORBAN PHK 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai profil informan dan riwayat 

pekerjaan informan yang telah peneliti wawancarai. Pada bab ini peneliti akan 

mengkaji proses terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada informan. 

Proses tersebut diawali dengan alasan perusahaan membuat keputusan melakukan 

PHK hingga pemenuhan hak-hak buruh oleh perusahaan. Kemudian yang paling 

inti dari penelitian ini adalah mengenai mekanisme adaptasi buruh korban PHK. 

Peneliti akan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh buruh setelah PHK.  

PHK menjadi momok menakutkan bagi semua buruh yang bekerja di 

perusahaan atau pabrik dan institusi lainnya.  Akibat dari PHK banyak buruh yang 

dalam kondisi terpuruk karena tidak kunjung mendapat pekerjaan. Berbagai 

masalah keuangan yang membuat semakin memperparah kondisi buruh korban 

PHK. Tidak jarang buruh korban PHK yang depresi dan memilih mengakhiri 

hidupnya karena tak sanggup untuk menahan tekanan sebagai pengangguran. Jika 

buruh korban PHK memiliki persiapan dan dapat survive dalam kondisi terpuruk 

maka akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Pekerja yang terkena PHK juga 

banyak yang mendapat pekerjaan yang lebih baik dan dapat sukses kembali. 

Kondisi ini tergantung pada adaptasi dari pekerja untuk survive kembali. 

Banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya PHK. Berikut terdapat 

beberapa alasan terjadinya PHK menurut UU No. 13/2003 tentang 

ketenagakerjaan yaitu : 

1. PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha (Retrenchement).  

Pemutusan hubungan kerja ini dikaitkan dengan masalah-masalah 

ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, masalah penjualan 

dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tidak dapat memberikan upah 

kepada pekerja/buruh.  

Namun pihak pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerjanya. 

Namun terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh pengusaha 

saat melakukan PHK. Pihak pengusaha dapat saja melakukan PHK dalam 

kondisi seperti di bawah ini: 

a. Apabila karyawan melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran 

terhadap peraturan perusahaan ataupun pelanggaran terhadap 
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perjanjian kerja. Untuk hal ini, biasanya PHK diberikan setelah 

pihak perusahaan dalam hal ini pihak HR memberikan surat 

peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut (Pasal 161 ayat 3). 

b.  Apabila terdapat perubahan status perusahaan, adanya 

penggabungan atau peleburan (pasal 163 ayat 2). 

c. Apabila perusahaan dilikuidasi dan bukan disebabkan karena 

merugi (pasal 164 ayat 2). 

d. Apabila karyawan mangkir kerja (pasal 168) 

e. Apabila pengusaha (dalam hal ini perorangan) meninggal dunia 

(pasal 61 ayat 4). 

2. PHK karena inisiatif pekerja (Redundancy).  

Pekerja dapat berinisiatif untuk memutuskan hubungan kerja dengan 

perusahaan berdasarkan: 

a. Pengunduran diri (pasal 162) 

b. Tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja karena adanya 

perubahan status perusahaan, adanya penggabungan atau peleburan 

maupun perubahan kepemilikan perusahaan (pasal 163 ayat 1). 

c. Permohonan yang diajukan oleh karyawan kepada lembaga PPHI 

(Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial) oleh karena 

pengusaha melakukan kesalahan dan kemudian terbukti benar 

bahwa ia bersalah. (pasal 169 ayat 2) 

d. Permohonan pekerja dikarenakan sakit berkepanjangan atau cacat 

total akibat kecelakaan kerja (pasal 172). 

3. PHK yang terjadi demi hukum (Termination).   

PHK yang terjadi lebih kepada berakhirnya masa kontrak sesuai 

dengan kesepakatan yang ada. Dengan habisnya kontrak kerja maka 

hubungan kerja akan putus dengan sendirinya. Artinya tidak disyaratkan 

adanya pernyataan pengakihiran atau tenggang waktu pengakhiran. Hal ini 

biasanya terjadi pada buruh outsourcing di bawah agen tenaga kerja. Jika 

buruh outsourcing kontrak kerjanya tidak diperpanjang maka buruh akan 

menganggur sampai agen tenaga kerja memberi pekerjaan. 

4. PHK oleh pengadilan (Dismissal).  

PHK terjadi oleh karena karyawan melakukan kesalahan yang berat 

(pasal 158).  Kesalahan berat ini adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan. 

b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan. 
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c) Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai 

dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya di lingkungan kerja. 

d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 

e) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman 

sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; 

f) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;  

g) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan;   

h) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;   

i) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau  

j) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kesalahan berat 

yang dilakukan ini harus didukung dengan bukti pekerja tertangkap 

tangan, dan ada pengakuan dari buruh yang bersangkutan atau 

terdapat bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak 

berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 

dua orang saksi.  

PHK bukan saja dilakukan oleh pengusaha secara sepihak dengan cara 

paksaan, namun dapat melibatkan beberapa pihak. Tidak hanya perusahaan, buruh 

pun bisa memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan jika tidak mendapatkan 

perlakuan yang baik. Meskipun pekerja memutuskan untuk memutuskan 

hubungan kerja dengan perusahaan tetapi pekerja masih memiliki hak atas 

pesangon dari perusahaan.  

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. PHK adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Bagi buruh, 

PHK menjadi awal dari kehilangannya mata pencaharian dan menjadi permulaan 

pengangguran yang terjadi. Akibatnya buruh tidak dapat menjamin kepastian dan 

kesejahteraan hidup keluarganya (Manulang, 1988:106). 
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4.1. Proses Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 

Sebelumnya telah dibahas mengenai riwayat pekerjaan dari informan, 

maka selanjutnya peneliti akan membahas mengenai proses PHK yang 

terjadi pada masing-masing informan. Proses PHK yang dilakukan oleh 

perusahaan atau pabrik ini menjadi penting untuk melihat kesiapan dari 

buruh korban PHK dalam beradaptasi dengan status barunya menjadi 

pengangguran. Status menjadi pengangguran sangat tidak mudah disandang 

oleh informan. Perlu beberapa waktu bagi informan untuk memahami 

situasi yang tidak mudah tersebut. 

4.1.1 Alasan Pemutusan Hubungan Kerja 

Beberapa faktor menyebabkan perusahaan mengurangi 

pekerjanya. Mulai dari ekonomi yang berjalan stagnan dan mendekati 

krisis hingga menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi 

pengeluaran untuk pekerja serta yang paling ekstrim adalah penutupan 

perusahaan. Hal ini seperti yang tertulis pada penetapan Undang 

Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 

yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang 

disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus 

selama dua tahun atau dalam keadaan memaksa. 

PHK menjadi salah satu strategi yang cepat dalam mengatasi 

permasalahan neraca keuangan perusahaan sehingga ketika 

perusahaan mengalami kerugian, maka yang akan menjadi korban 

adalah pekerja. Seperti yang diutarakan oleh Bu Sahriyati alasan 

informan terkena PHK adalah “Karena usia lanjut, karena mengurangi 

karyawan, katanya pengurangan karyawan karena perusahaan lagi 

macet” tuturnya.  

PHK ini terjadi karena perusahaan sedang macet sehingga perlu 

efisiensi dalam neraca keuangan pabrik. PHK pada pabrik korek ini 

tak dapat terhindarkan karena pengaruh dari pengeluaran untuk upah 

pekerja sangat besar sehingga memaksa pabrik untuk melakukan PHK 
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massal. PHK massal ini menargetkan pekerja  yang sudah memasuki 

usia lanjut. Pabrik membeberkan alasan tersebut karena rata-rata usia 

kerja buruh tersebut sudah lama dan masuk pada batas masa kerja 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri tenaga kerja. 

Oh.. banyak, yah ada 100 orang itu terus saya setahun lagi 

baru saya, memang yang paling banyak perempuan yang 

kerja disana. (Bu Sahriyati, 58 Tahun). 

PT. Pakabaya juga melakukan PHK dengan lebih banyak 

melakukannya pada perempuan. Perempuan yang menjadi buruh di 

pabrik tersebut sebagian besar mengerjakan saat  proses pengemasan 

produk korek api. Sedangkan untuk laki-laki bekerja pada bagian 

mesin dan distribusi. Selain Bu Sahriyati juga terdapat informan lain 

yang juga bekerja di PT. Pakabaya yaitu Bu Sriatun. 

Buanyak dulu, alasannya depnaker masa kerja sudah 30 

tahun keatas tanpa terkecuali kayak mandor kayak 

semuanya pokok e ke 30 tahun. (Bu Sriatun, 58 Tahun) 

Bu Sriatun juga menambahkan bahwa selain karena alasan 

keuangan perusahaan lagi macet, alasan PHK massal tersebut juga di 

sebabkan oleh masa kerja yang sudah lebih dari 30 tahun. Masa kerja 

ini telah ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dimasukkan pada 

peraturan pemerintah bidang ketenagakerjaan. 

Kalo itu masalah usia, kayak bude har itu masa kerjanya 

kan masih 23 tahun apa berapa gitu terus usianya masih 

55, kayak de har itu usianya 55 sudahan ada yang sakit-

sakitan, macem-macem. (Bu Sriatun, 58 Tahun) 

Bu Sriatun juga menambahkan jika terdapat buruh yang 

meskipun masa kerjanya masih 23 tahun tetapi sudah terkena PHK 

karena alasan usia yang sudah memasuki 55 tahun. Pabrik korek PT. 

Pakabaya tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK pada 

beberapa buruh yang masuk kriteria usia yang sudah lanjut karena 

dianggap tidak produktif lagi dalam melakukan pekerjaannya. Tidak 
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produktifnya buruh akan memberikan kerugian bagi perusahaan 

karena ada kemungkinan fisik yang sudah berkurang dan kondisi 

kesehatan yang sering sakit-sakitan.  

Sedikit berbeda dengan informan sebelumnya, Pak Tulus yang 

bekerja di PT. PAL menyatakan alasan PHK yang terjadi karena 

adanya restrukturisasi. 

Jadi PT. PAL punya program restrukturisasi, ada tiga 

tahap ya yang pertama karena permintaan sendiri pada 

tahun 2004, terus 2005 ada kuota yang harus dikurangi 

pegawai/karyawan. 2005 yang pertama ini pengurangan 

kuota, dan kedua pada tahun 2010 sebetulnya kuotanya 

waktu itu 900 orang karyawan ternyata gak sampai sekitar 

400-500 an nah kekurangan 400 ini ditawarkan, nah yang 

berkenan ikut restrukturisasi. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

Dalam prosesnya PT. PAL melakukan PHK besar-besaran 

dengan beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menyehatkan 

keuangan pabrik. Terdapat tiga tahap dalam pemutusan hubungan 

kerja di PT. PAL. Yang pertama pada tahun 2004, kemudian di tahun 

2005 terdapat kuota pengurangan pegawai. Ketiga terjadi di tahun 

2010 yang mengakibatkan 900 orang pekerja harus secepatnya di 

PHK karena kondisi PT. PAL yang sangat kritis kala itu.  

Pada akhirnya kuota pengurangan pekerja ini pun tidak 

memenuhi target dan masih kurang 400 sampai 500 orang pekerja 

yang harus dikurangi dalam waktu dekat. PHK ini dilakukan secara 

bertahap karena perusahaan yang berada di bawah kementrian BUMN 

ini tidak ingin membebani pemerintah. Dilakukannya PHK secara 

bertahap ini menghindari banyaknya angka pekerja yang akan 

menganggur dan menghindari menurunnya ekonomi Indonesia. Selain 

itu dengan dilakukannya PHK secara bertahap ini juga tidak 

membebani keuangan perusahaan dalam pembiayaan uang pesangon 

pekerja. 
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Sebetulnya restrukturisasi umpama pemenuhan kuotanya 

900 ya 900 nah untuk waktu itu penilaiannya mungkin 

hanya bisa dijaring 400-500 itu sementara pemerintah 

tetep minta 900 akhirnya ditawarkan. (Pak Tulus, 46 

Tahun) 

Dengan adanya restrukturisasi ini membuat banyak buruh yang 

terkena PHK, dan untuk memenuhi kuota, akhirnya Pak Tulus 

menawarkan diri untuk keluar dari pabrik dan disetujui oleh 

perusahaan sehingga saat itu juga Pak Tulus telah tidak bekerja lagi di 

PT. PAL. 

Yang jelas alasannya untuk penyehatan dari PT.PAL 

karena produksinya waktu itu tidak terlalu banyak, 

sementara karyawan nya melebihi, jadi secara aturan kerja 

ini terlalu banyak orang, mangkanya ada restrukturisasi. 

(Pak Tulus, 46 Tahun) 

Menurut Pak Tulus, PHK yang terjadi di Perusahaannya karena 

penurunan produksi sehingga perlu penyehatan keuangan. PHK yang 

terjadi pada PT. PAL murni karena jumlah pemesanan kapal dari 

konsumen sangat berkurang drastis pada waktu itu. Ditambah kondisi 

PT. PAL yang diambang kepailitan sehingga butuh suntikan dana dari 

pemerintah. 

Itu sebetulnya karena PT.PAL itu pun ada himbauan dari 

pemerintah bahwasannya untuk bantuan dari pemerintah, 

bantuan untuk modal PT.PAL ini tidak memenuhi kalau 

tidak ada pengurangan karyawan, mangkanya itu juga 

himbauan dari pemerintah harus dikurangi mau gak mau . 

(Pak Tulus, 46 Tahun) 

Suntikan dana dari pemerintah ini berupa bantuan modal yang 

diberikan karena status PT. PAL adalah sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Menurut Pak Tulus mau tidak mau pengurangan 

pekerja ini harus dilakukan karena untuk keberlanjutan usaha dari PT. 

PAL. Jika tidak memenuhi syarat dari pemerintah, maka kucuran dana 
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modal ini tidak akan dikeluarkan. Pemerintah memberikan  syarat 

pengurangan 900 pekerja kepada PT. PAL. 

Selain Pak Tulus, juga terdapat informan yang juga masuk kuota 

restrukturisasi yaitu Pak Amin. 

Alasan PT. PAL yang saya dengar itu untuk efisiensi bisa 

dibilang kondisinya sakit sudah gak seimbang. Sekitar 

1000-1200 yang kena itu ada yang ngajukan ada yang 

kena kuota. Manajemen minta orangnya itu yang sudah 

tidak efektif seperti sakit-sakitan, kedua usia menginjak 

usia pensiun yang tenaga nya sudah tidak bisa diharapkan 

atau kondisinya tidak bagus atau suami istri bekerja di PT. 

PAL ini program-programnya. (Pak Amin, 58 Tahun) 

Tidak jauh berbeda dengan Pak Tulus, penyebab dilakukannya 

restrukturisasi ini sebagai bagian dari efisiensi perusahaan yang 

sedang dalam kondisi yang sakit dan sudah tidak seimbang. Kondisi 

ini yang menjadi awal PHK besar-besaran yang dilakukan oleh PT. 

PAL. Menurut perkiraan informan, terdapat sekitar 1000-1200 pekerja 

yang terkena kuota maupun mengajukan PHK.  

Dalam PHK ini sebenarnya Pak Amin tidak terdaftar dalam 

kuota PHK massal. Program restrukturisasi ini sebenarnya telah 

menjaring 500 pekerja yang masuk dalam kuota dari target 

pengurangan pekerja. PT. PAL menawarkan sisa kuota ini kepada 

pekerja yang ingin mengundurkan diri. Sebenarnya manajamen 

memiliki kriteria untuk pekerja yang akan terkena kuota PHK. 

Yang masuk ke dalam kuota  PHK ini adalah pekerja yang tidak 

efektif bekerja seperti sakit-sakitan dan menginjak usia pensiun. Hal 

ini dianggap oleh manajemen perusahaan bahwa tenaga dari pekerja 

ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Selain itu pekerja yang masuk 

dalam kuota ini dalam kondisi yang tidak bagus pula. Kemudian 

alasan lainnya adalah adanya suami istri yang bekerja di PT. PAL 

yang salah satunya harus mengundurkan diri.  
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Itu sebenarnya saya minta, kalo program restrukturisasi 

sebenarnya saya gak kena, gak terdaftar. Karena saya 

mempertimbangkan, satu, saya ragu dengan kedepannya di 

PT. PAL, kedua, saya sudah 21 Tahun di PT. PAL 

kondisinya seperti itu mau berkembang susah jadi saya 

cenderung banyak mengalami ketidakpuasan. Saya sudah 

banyak sekali berpindah-pindah tempat sudah banyak 

sekali pindah, terus yang terakhir, yang membuat 

keputusan bulat keluar adalah tidak adanya program untuk 

jenjang karir karena dimata saya pribadi yang mendapat 

jenjang karir ini adalah orang-orang yang dekat dengan 

atasan. Yang kenal baik dengan bos ini mungkin lebih 

mudah. Kesempatan itu kan ada saat restrukturisasi paling 

enggak kan ada program dari pemerintah terus dapat uang 

sehingga saya tertarik belum tentu di lain  waktu saya bisa 

mendapatkan itu. (Pak Amin, 58 Tahun) 

Berbeda dengan pekerja yang masuk dalam kuota, terdapat 

pekerja yang mengajukan PHK. Pekerja ini merasa tidak ada jenjang 

karier yang pasti sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan. 

Meskipun sudah puluhan tahun bekerja tetapi tidak kunjung mendapat 

promosi dan hanya berpindah pada pekerjaan yang setara dengan 

pekerjaan sebelumnya. Kondisi ini yang dirasakan  Pak Amin yang 

telah bekerja selama 21 tahun, namun belum pernah mendapat 

promosi. Informan menganggap bahwa orang yang mendapat promosi 

adalah orang yang dekat dengan bos.  Pak Amin mengalami banyak 

ketidakpuasan  selama bekerja di PT. PAL karena menurut Pak Amin 

secara pribadi bahwa yang mendapat jenjang karir atau dapat naik 

jabatan adalah orang yang kenal dekat dengan bos. Dengan sifat Pak 

Amin yang keras dan agak susah teratur ini membuat selalu tidak 

sependapat dengan atasannya.   

Selain itu uang pesangon yang besar dalam program 

restrukturisasi ini menjadi alasan lain pekerja untuk memantapkan diri 

masuk kedalam kuota PHK. Kesempatan restrukturisasi ini juga tidak 

disia-siakan oleh Pak Amin karena belum tentu dilain waktu akan ada 

program seperti ini lagi. Dengan program restrukturisasi ini menjadi 
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kesempatan informan untuk keluar dari PT. PAL dan mengembangkan 

potensinya di pekerjaan lainnya.  

Kebetulan saat itu saya menawarkan diri dengan 

pertimbangan itu tadi, pertama karena sudah 15 tahun 

kerja, kedua istri saya jauh, yang ketiga orang tua sakit, 

akhirnya ya bismillah. Jadi waktu itu masih asisten 

manager yang jaring temen-temen, ya udah akhirnya saya 

menawarkan diri, itu selang dua bulanan baru di ACC. 

(Pak Nafiq, 41 tahun) 

Alasan PHK PT. PAL memang dilakukan sebagai langkah 

penyehatan keungan perusahaan yang harus dilakukan tanpa 

terkecuali yang dialami oleh Pak Nafiq. Informan ini pun memutuskan 

untuk ikut dalam  program restrukturisasi yang ditawarkan oleh PT. 

PAL karena berbagai pertimbangan pekerjaan dan keluarga. Informan 

sudah merasa bosan bekerja di PT. PAL karena sistim kerja yang 

monoton atau tidak berkembang. Informan merasa teralienasi dalam 

pekerjaan karena sistem kerja yang sudah tertata dengan rapi dan 

terbagi pada satu pekerjaan saja yang dikerjakan selama 15 tahun. 

Terdapat keinginan dari informan untuk mengembangkan pekerjaan 

dan promosi jabatan.  

Selain itu, masalah keluarga membuat Pak Nafiq membulatkan 

niatnya untuk ikut restrukturisasi. Keluarga yang berada jauh di 

kampung halaman membuat informan merasa sendiri ketika 

pekerjaannya berada di Surabaya. Informan selama bekerja, tinggal 

sendiri di rumah kontrakan yang berada disekitar PT. PAL. Setiap 

akhir minggu, informan pulang untuk menemui keluarganya yang 

berada di Pasuruan. Istri dan ketiga anaknya berada disana dengan 

menempati rumah dari orang tua dari istri informan. Istri yang bekerja 

sebagai perawat di sana, yang menyebabkan ia tidak dapat tinggal 

bersama dengan suaminya. Selain itu, ibu informan yang sakit 

menjadi alasan informan selanjutnya untuk masuk kuota 

restrukturisasi.   
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Beberapa alasan ini yang menjadi pertimbangan informan untuk 

melakukan restrukturisasi. Meskipun pekerjaan di PT. PAL sangat 

enak, lebih santai dan terjamin dari segi gajinya yang cukup untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rasa penasaran untuk bekerja di 

luar PT. PAL menjadi kekuatan yang besar untuk memulai pekerjaan 

yang baru. 

Jadi terdapat beberapa alasan PHK yang menjadi penyebab 

terjadinya PHK massal. Dari penuturan informan alasan PHK adalah 

permasalahan keuangan pabrik yang tidak sehat atau dalam masa 

pailit sehingga dibutuhkan pengurangan pengeluaran. Pengeluaran 

yang membengkak inilah yang menjadi alasan pabrik untuk 

memangkas jumlah pekerjanya. Pekerja menjadi obyek pengurangan 

pengeluaran pabrik karena banyaknya pengeluaran pada sektor upah 

pekerja. Selain itu alasan PHK yang lain adalah faktor usia kerja dan 

usia pekerja yang sudah memasuki masa tua. Pekerja dengan kondisi 

ini sangat rawan menjadi korban PHK karena berkurangnya 

produktifitas kerja. Pabrik akan memilih pekerja yang memiliki 

produktifitas kerja yang rendah dalam daftar PHK. 

4.1.2 Pemberitahuan Adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

Sebelum PHK, perusahaan wajib memberitahukan terlebih 

dahulu mengenai niatnya untuk melakukan PHK kepada pekerja. 

Pemberitahuan PHK ini telah diatur pada peraturan pemerintah 

mengenai ketenagakerjaan. Pemberitahuan PHK berfungsi agar 

pekerja dapat bersiap-siap dalam menghadapi PHK. Dengan adanya 

PHK, pekerja akan memiliki masalah baru. Baik berupa masalah 

sosial maupun masalah keuangan dalam keluarga. 

Kalo yang seratus sih enggak, pagi itu langsung ada kabar 

langsung. saat itu masih anak-anak itu usia 40, 42, 41. Itu 

dilakukan bertahap, ya enam bulan sebelumnya sudah 

diberitahu. Sudah.. sudah.. enam bulan lalu sudah 

diberitahu kepala bagian. Ya katanya jangan dipikir itu 
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bertahap katanya gitu, oh iya pak, kalo ibu di PHK 

gimana? Ya gpp loh pak kalo sudah waktunya ya gpp loh 

pak cuma selisih satu bulan. (Bu Sahriyati, 58 Tahun) 

Pada tahap awal PHK, sebanyak 100 orang yang terkena 

langsung PHK tersebut pada hari itu juga. Tidak ada pemberitahuan 

sebelumnya oleh pihak perusahaan pada pekerja. Pekerja yang terkena 

PHK ini berkisar pada usia 40 tahun hingga 42 tahun. Tetapi setelah 

PHK tahap awal selesai, terjadi PHK tahap selanjutnya sekitar setahun 

kemudian. Dalam kondisi ini pabrik memberitahukan kepada pekerja 

enam bulan sebelum terjadi PHK sehingga pekerja dapat melakukan 

persiapan sebelum terkena PHK. 

Sebelumnya sejak enam bulan yang lalu hanya isu-isu saja yang 

terdengar ditelinga pekerja sehingga menimbulkan kecemasan 

pekerja. Kecemasan ini yang membuat pekerja tidak fokus bekerja dan 

bingung ketika PHK ini benar-benar terjadi. Tetapi Bu Sahriyati 

pernah ditanya oleh kepala bagiannya saat bekerja di PT. Pakabaya, 

mengenai kemungkinan jika Bu Sahriyati terkena PHK. Informan 

hanya pasrah jika terkena PHK karena memang banyak yang terkena 

PHK jadi beliau mau apa lagi. Keinginan Bu Sahriyati pun sebenarnya 

tidak ingin berhenti bekerja karena penghasilan dari pekerjaannya ini 

yang menghidupi kebutuhan keluarga. Meskipun anak-anaknya 

memberi Bu Sahriyati uang setiap bulannya, tetapi sangat berarti 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Enggak, enggak diberitahu, cuma ada mandor terus ada 

nama-nama, daftar mu ada  disana terus ada tulisan dapet 

berapa-berapa gitu. Ya semuanya itu gak tau semua itu, 

katanya langsung dari depnaker, undang-undang katanya 

gitu (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

Tidak jauh berbeda dengan informan pertama, hal ini juga 

dibenarkan oleh  Bu Sriatun yang juga bekerja di PT. Pakabaya ketika 

dirinya tidak diberitahu dengan dilakukannya PHK. Jadi pada saat itu 
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beliau tidak diberitahu sama sekali oleh pabrik jika akan dilakukan 

PHK.  

Sebenarnya sudah ada isu-isu mengenai PHK yang berkembang 

di kalangan pekerja. Bu Sriatun mendapat isu tersebut dari teman 

kerjanya yan bilang bahwa akan ada PHK. Keputusan PHK pun 

diberitahukan lewat tulisan yang ditempel di sebuah papan informasi 

yang bertuliskan siapa saja pekerja yang mendapat PHK dan jumlah 

uang pesangon yang akan diterima. Pekerja yang terdapat pada daftar 

PHK ini pun sama sekali tidak mengetahui jika terkena PHK.  

Menurut pernyataan PT. Pakabaya, alasan PHK terjadi karena 

kebijakan Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan undang-undang 

yang mengatur seperti itu.  Kebijakan PHK yang tidak terdapat 

pemberitahuan terlebih dahulu ini membuat pekerja yang terkena PHK 

sangat terkejut dengan pemberitahuan ini. Sebab belum ada persiapan 

bagi pekerja apa yang harus dilakukan setelah tidak bekerja lagi di 

pabrik tersebut. Tak ayal banyak pekerja yang kecewa dengan 

keputusan ini, dan pekerja hanya pasrah menerima apa yang telah 

menjadi keputusan pabrik dalam PHK ini. 

Kan sudah diumumkan setahun sebelumnya itu mau 

realisasi namanya kurang, nah tiga sampai empat bulan itu 

baru ditawarkan yang kekurangan kuota tadi akhirnya saya 

ajukan terus di acc setelah satu bulan langsung realisasi 

itu. (Pak Tulus, 58 Tahun) 

Berbeda dengan kedua orang pekerja perempuan sebelumnya, 

Pak Tulus  mendapat pemberitahuan mengenai PHK tersebut sejak 

satu tahun sebelumnya tetapi saat itu Pak Tulus tidak terdaftar pada 

kuota PHK. Ketika akan dilakukannya realisasi  PHK, ternyata PT. 

PAL belum memenuhi kuota PHK yang disyaratkan oleh pemerintah 

sehingga sisa kuota PHK ini ditawarkan kepada pekerja. Sisa kuota ini 

ditawarkan tiga sampai empat bulan sebelum realisasi PHK sehingga 

beberapa pekerja mengajukan diri untuk masuk kuota PHK termasuk 
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Pak Tulus. Beliau akhirnya mengajukan masuk dalam daftar PHK 

dengan bersama pekerja yang lain. Setelah satu bulan menunggu 

akhirnya pengajuan PHK disetujui dan PHK massal pun terjadi di PT. 

PAL.  

Loh iya ada, program itu kan sudah jauh hari ada, Saya 

ngajukan itu sudah satu bulanan terus di acc tapi program 

sebelumnya sudah ada, sosialisasi sudah lama akhirnya 

sudah ada pengumuman yang kena-kena itu kurang lebih 

satu bulan sampai dua bulan itu saya berusaha ikut, dan 

sampai keputusan final itu kurang dua hari jadi penutupan 

kurang dua hari nama saya ada di daftar waktu acc nya. 

(Pak Amin, 58 Tahun) 

Keadaan yang sama juga dialami oleh Pak Amin yang juga 

masuk dalam kuota PHK pada tahun 2010 di PT. PAL. Menurut Pak 

Amin program PHK ini sudah berlangsung jauh hari, tetapi karena 

jumlah kuota yang disyaratkan pemerintah belum terpenuhi maka 

ditawarkanlah kembali kepada pekerja. Program ini sebenarnya sudah 

lama disosialisasikan pada pekerja dan juga sudah ada daftar nama 

yang masuk dalam kuota PHK PT. PAL. Pak Amin sendiri akhirnya 

memutuskan ikut dalam kuota tersebut dengan berbagai pertimbangan 

yang telah dipikirkan sebelumnya. Keputusan final untuk masuk 

dalam kuota PHK ini hanya berselang dua hari dari deadline 

penutupan pengajuan kuota tambahan PHK. Akhirnya Pak Amin telah 

mengajukan surat pada PT. PAL untuk ikut dalam kuota PHK. Setelah 

satu bulan akhirnya Pak Amin mendapat titik terang dengan 

disetujuinya surat pengajuan PHK tersebut.  

Ada sudah beberapa tahun gitu pemberitahuannya. Cuma 

isunya itu sudah beberapa tahun yang lalu sebelum itu, 

mau PHK rekk gitu. (Pak Nafiq, 41 Tahun) 

Tidak berbeda dengan kedua informan sebelumnya yang juga 

bekerja di PT. PAL, Pak Nafiq sebelum terkena PHK juga mendapat 

pemberitahuan dari perusahaan jika ada program restrukturisasi. 
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Pemberitahuan ini sudah beberapa tahun sebelumnya sudah 

diumumkan oleh perusahaan. Mengingat banyakya pekerja yang akan 

dikurangi oleh PT. PAL. Namun informan telah mengetahui 

sebelumnya isu-isu yang berkembang dari pekerja lain terkait 

restrukturisasi tersebut.   

4.1.3 Kesiapan Pekerja Saat Pemutusan Hubungan Kerja 

Ketika seseorang menganggur akan banyak sekali masalah yang 

terjadi jika tidak dapat kembali bekerja. Masalah pertama yang akan 

dialami adalah tidak memiliki pendapatan lagi sehingga ketika tidak 

mendapat pendapatan maka akan kesulitan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Masalah ini yang menjadi ancaman bagi 

seseorang yang mendapat PHK. 

 Masalah tersebut akan dituturkan dari beberapa informan yang 

mengalami permasalahan ini.  

Ya saat itu saya siap gak siap mas, tapi mau gimana lagi 

kita kan sudah gak bisa berbuat apa-apa. Saya ya hanya 

mengandalkan uang pesangon ini mas untuk kebutuhan 

hidup lah wong saya tidak ada kerjaan lagi  setelah di 

PHK itu. (Bu Sahriyati, 58 Tahun) 

Untuk kesiapan setelah di PHK ini, dirasakan sangat sulit sekali 

bagi keluarga Bu Sahriyati. PHK yang datang dengan tiba-tiba 

menyebabkan Bu Sahriyati tidak siap dengan datangnya PHK ini 

sehingga setelah PHK beliau hanya memanfaatkan uang pesangon dari 

pabrik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu 

kondisi suami yang tidak bekerja membuat uang pesangon ini harus 

menghemat dalam memakai uang tersebut. Uang pesangon ini 

menjadi salah satu pendapatan utama yang terbatas sehingga jika tidak 

ada tambahan pendapatan maka uang ini akan habis. Sebelum PHK, 

Bu Sahriyati hanya bekerja di PT. Pakabaya saja sehingga ketika 

mendapat PHK maka pendapatan utamanya hilang dan mempengaruhi 

stabilitas keuangan keluarga. Dalam PHK yang di dapat Bu Sahriyati 
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ini, beliau tidak dapat berbuat apa-apa dalam keputusan PHK ini 

selain menerima dengan lapang dada. Keputusan PHK ini sangat berat 

bagi keluarga Bu Sahriyati, tetapi apa daya beliau tidak dapat berbuat 

apa-apa dan mau tidak mau harus menerima dengan keputusan dari 

pabrik.  

Iyo bingung waktu iku, dapet uang iku ngene duwek gae 

opo sakmene keh’e, wong sek seneng nyambut gawe 

wong ibu loh gak tau sakit-sakitan gawe surat dokter ae 

gak pernah ibu, punya askes ae juarang perikso-perikso 

iku sak keluarga yo jarang perikso-perikso iku. Yo kaget 

mau iku loh mas yo opo yo sediluk ngono hari senin ngene 

maringono hari rabu iku dicelok tahun iki sampek tahun 

iki sampek habis, dadi koyok diurut ngono loh mas.  

ya bingung waktu itu, dapat uang itu buat apa sebanyak 

ini, masih senang bekerja, lah ibu loh tidak pernah sakit-

sakitan buat surat dokter pun gak pernah ibu, punya askes 

saja jarang periksa satu keluarga itu. Ya kaget tadi mas lah 

sebentar hari senin ini habis itu hari rabu dipanggil tahun 

ini sampai tahun ini sampai habis, jadi kayak diurut gitu 

mas. (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

Bu Sriatun yang juga bekerja di PT. Pakabaya merasakan 

kebingungan ketika mendapat PHK. PHK yang dilakukan secara  tiba-

tiba ini mengakibatkan ketidaksiapan dari pekerja untuk bekerja 

setelah mendapat PHK. Bu Sriatun merasakan bingung dengan uang 

pesangon yang diterimanya ini. Uang pesangon yang banyak ini 

bingung untuk dibuat apa. Bu Sriatun tidak tahu apa yang harus 

dilakukannya terhadap uang ini. Padahal Bu Sriatun tidak pernah 

sakit-sakitan dan membuat surat dokter pun tidak pernah. Selain itu 

askes yang dimiliki Bu Sriatun pun tidak pernah digunakan oleh 

keluarga. Bu Sriatun merasa kaget dengan keputusan PHK yang 

dilakukan oleh PT. Pakabaya yang terkesan mendadak dan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. Keputusan PHK yang dilakukan 

bertahap ini hanya berselang beberapa hari sudah ada pekerja yang 

mendapat PHK lagi sehingga keputusan PHK ini terkesan berurutan. 
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Pada minggu PHK ini pekerja mengalami perasaan tidak menentu dan 

ditambah rasa takut akan terkena PHK.  

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya, Pak Tulus sangat 

siap dengan PHK yang dilakukan PT. PAL. Hal ini diungkapkan Pak 

Tulus karena ingin membantu PT. PAL agar terhindar dari kepailitan 

sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Tulus ini benar. Pak Tulus 

mengajukan pengunduran diri dari PT. PAL yang akhirnya disetujui. 

Mulai hari itu Pak Tulus telah tidak bekerja kembali di PT. PAL dan 

bekerja di PT yang dibuatnya sendiri. Selain karena Pak Tulus 

memang mengajukan pengunduran diri, beliau juga sudah mendirikan 

PT nya sendiri beberapa bulan sebelum penawaran PHK dari PT. 

PAL. “Sudah siap karena saya mengajukan pengunduran diri itu” ujar 

Pak Tulus. 

Dari segi kesiapan Pak Tulus sudah siap untuk bekerja diluar 

PT. PAL. Pekerjaan yang baru ini tidak membuat timbulnya masalah 

dalam keluarganya karena mendapat penghasilan baru dari pekerjaan 

barunya.  

Pada saat itu saya siap keluar dengan berbagai 

pertimbangan sebenarnya. Tapi akhirnya saya 

memutuskan karena uang pesangonnya yang besar. Kan 

dalam restrukturisasi ini berbeda dengan PHK yang 

dilakukan PT. PAL jadi alhamdullilah uangnya. (Pak 

Amin, 58 Tahun) 

Mengenai kesiapan Pak Amin ketika memutuskan keluar dari 

PT. PAL, beliau terlihat sangat siap dengan berbagai resiko yang 

dihadapi meskipun masih belum mengetahui akan bekerja dimana 

setelah keluar dari PT. PAL. Keputusan Pak Amin untuk masuk dalam 

kuota restrukturisasi adalah karena uang pesangon yang cukup besar 

dibandingkan dengan PHK yang dilakukan oleh PT. PAL sendiri. Saat 

itu memang banyak yang mengikuti langkah Pak Amin untuk 

mengundurkan diri dengan berbagai alasan termasuk karena uang 

pesangon yang besar dan sudah bosan bekerja di PT. PAL. 
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Siap gak siap, alasan saya PHK kan karena itu tadi 

pertama kan saya sudah lama bekerja disini terus saya jauh 

dari istri dan sama ibu saya yang sakit-sakitan. Akhirnya 

karena alasan inilah saya memutuskan untuk mengajukan 

untuk keluar itu. (Pak Nafiq, 41 tahun) 

Dalam menanggapi kesiapan PHK, Pak Nafiq menyatakan bila 

siap tidak siap untuk memutuskan ikut dalam restrukturisasi. Alasan 

keluarga yang jauh dan kondisi  ibu yang sakit-sakitan yang 

membulatkan niat untuk keluar dari PT. PAL. Namun ketika berbicara 

mengenai kesiapan pasca  PHK, informan masih belum mengetahui 

seperti pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah ini dan pemenuhan 

kebutuhan keluarga setiap hari. Menurut informan bisa dipikirkan 

sambil berjalannya waktu. Hasil pesangon yang diterima informan, 

dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga dan modal usaha 

bila ingin memulai berwirausaha.  

4.1.4 Besaran Pesangon  

Dalam melakukan PHK, setiap pabrik berkewajiban untuk 

memberikan pesangon kepada pekerjanya sebagai bentuk tanggung 

jawab pabrik kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan undang-undang 

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 156 ayat 1, 

bahwa bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan 

uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

Pemberian uang pesangon ini dilakukan agar keuangan pekerja 

setelah PHK tidak langsung bermasalah sehingga uang pesangon 

tersebut berfungsi agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup 

selagi mencari kerja kembali atau membuat usaha sendiri. Uang 

pesangon menjadi hak bagi pekerja ketika PHK mendera mereka. 

Begitupun dengan informan dalam penelitian ini, para informan 

diberikan pesangon yang beragam sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di perusahaan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. 
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Seperti informan yang pertama ini adalah bu Sahriyati yang dikutip 

dalam pernyataannya sebagai berikut : 

Ya kalo pesangonnya itu alhamdulilah ya radi lumayan 

(agak lumayan) 51 (juta), kalo yang banyak itu 41, 42 juta. 

Ya Cuma uang saya tabung, lama-lama kan  ya habis uang 

tabungannya, buat benahi rumah, pawon (dapur) ituloh 

buat jeding (kamar mandi) terus tinggal sedikit ya buat 

makan, kan ini sudah tiga tahun kan. (Bu Sahriyati, 58 

Tahun) 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pesangon yang 

diterima Bu Sahriyati sebesar 51 juta dari hasil kerjanya selama ini. 

Uang pesangon ini di dapat Bu Sahriyati dihitung dari jumlah lama 

kerja di PT. Pakabaya. Uang pesangon ini di pakai Bu Sahriyati untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama suaminya. Pasalnya 

suami dari Bu Sahriyati tidak memiliki pekerjaan lagi setelah di PHK 

dari PT. Pakabaya. PHK yang dilakukan perusahaan terhadap suami 

dari informan ini karena alasan sakit. Suami informan sempat terjatuh 

dari tangga ketika sedang bekerja. Selain itu uang pesangon tersebut 

juga digunakan untuk membenahi rumah seperti dapur dan kamar 

mandi. Sisa dari uang pesangon ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dengan dibantu oleh anak-anaknya yang telah 

bekerja. Namun dari pekerja yang terkena PHK ini rata-rata mendapat 

uang pesangon sebesar 41 juta sampai 42 juta sesuai dengan lama 

masa kerjanya.   

Dulu dapet 47,250 itu hitungannya masa kerja 30 tahun itu 

terhitung berapa tahun mok an gak 30 tahun, mboh 24 ta 

piro ngono dadi gak 30 tahun dibayar 30 tahun kan masa 

kerjanya dari depnaker kan cuma 25 tahun jadi dibayar 25 

tahun. Tapi kan UMR nya dulu berapa se cuma satu juta 

seratus tak piro iku dulu sing pas aku di PHK wingilah nek 

sekarang kan sampek tiga juta. Lah yang sekarang di PHK 

itu enak kalo masa kerjanya itu kan dua kali gaji dikalikan 

masa kerjane 24 iku maeng dadi hampir seratus. Nah itu 

teman ku yang belum PHK di Jayabaya itu kemaren dapet 

99 juta. Gitu itu kemaren kalo PHK itu asline serius cuma 
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yang waktu aku dulu itu kan cuma sedikit. Maksud ku yo 

sing disayangno lapo mekso UMR naik tapi sing dikorban 

no buruh sing lawas di PHK masalah e ngono tapi jare ne 

undang-undang depnaker yowis... (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

(Dulu dapat 47, 250 (juta) itu hitungannya masa kerja 30 

tahun itu terhitung hanya berapa tahun saja tidak sampai 

30 tahun, 24 ta berapa gitu, jadi gak 30 tahun dibayar 30 

tahun kan masa kerjanya dari depnaker kan cuma 25 tahun 

jadi hanya dibayar 25 tahun saja. Tapi kan UMR saat itu 

cuma berapa, cuma satu juta seratus apa berapa itu dulu 

yang pas saya di PHK kemarin, kalo sekarang kan sampek 

tiga juta. Lah.. yang sekarang di PHK itu enak, kalo masa 

kerjanya itu kan dua kali  gaji dikalikan masa kerjane 24 

itu tadi jadi hampir seratus (juta). Nah itu teman ku yang 

belum PHK di Jayabaya itu kemarin dapat 99 juta. Gitu itu 

kemarin kalo PHK itu asline serius cuma yang waktu aku 

dulu itu kan cuma sedikit. Maksud ku ya yang disayangno 

kenapa maksa UMR naik tapi yang dikorban kan buruh 

yang lama di PHK masalah e gitu tapi katanya undang-

undang depnaker yaudah...) 

Berbeda dengan informan pertama yang mendapat pesangon 

sebesar 51 juta, pada informan kedua ini beliau hanya mendapat uang 

pesangon sebesar 47 juta. Hal ini didapat karena penghitungan uang 

pesangon dari PT. Pakabaya adalah dihitung hanya sampai 25 tahun 

saja.  Padahal Bu Sriatun telah bekerja kurang lebih selama 30 tahun. 

Penghitungan uang pesangon ini sangat merugikan bagi Bu Sriatun 

karena tidak sesuai dengan masa kerjanya. Menurut PT. Pakabaya 

kebijakan pembayaran uang pesangon hanya sampai 25 tahun saja, 

kebijakan ini berasal dari Dinas Tenaga Kerja. Bu Sriatun 

menyesalkan dengan kebijakan ini karena merasa uang pesangon yang 

diberikan oleh pabrik sangat tidak sesuai sehingga haknya yang lima 

tahun tersebut tidak terpenuhi. Bu Sriatun pun dalam konteks ini tidak 

dapat menuntut hal ini karena tidak mempunyai kekuatan untuk 

melawan. Terlebih UMR saat itu hanya 1,1 juta sehingga uang 

pesangon yang diterima hanya sedikit. Bu Sriatun membandingkan 

dengan kondisi pekerja yang terkena PHK akhir-akhir ini yang baru 
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beberapa tahun kerja mendapat uang pesangon yang lebih besar. Uang 

yang diterima pekerja tersebut sebesar 99 juta.  Bu Sriatun juga 

menyayangkan terjadinya demo buruh yang menuntut peningkatan 

UMR. Hal ini berakibat pada dikorbankannya Bu Sriatun yang 

mendapat PHK. Akhirnya mau gimana lagi, Bu Sriatun tidak dapat 

berbuat apa-apa lagi selain menerima keputusan yang telah ditetapkan 

ini. 

Pesangon, kalo totalnya sekalian jamsosteknya itu sekitar 

105 juta udah tunjangan hari tua jamsostek dan juga tali 

asih itu berapakali saya lupa itu. Kalo murni sekitar 50 

juta an sisa nya itu tunjungan hari tua itu yang dipotong 

tiap bulan dari gaji sama jamsostek. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

Berbeda dengan informan sebelumnya, pada informan ketiga ini 

mendapat uang pesangon dengan jumlah total sebesar 105 juta. Uang 

pesangon ini diterima setelah Pak Tulus mengundurkan diri dari PT. 

PAL. Uang pesangon yang diterima Pak Tulus ini termasuk juga uang 

jamsostek dan tali asih serta uang tunjungan hari tua yang dipotong 

setiap bulannya oleh PT. PAL. Selain itu Pak Tulus  juga mendapat 

tambahan dari pemerintah karena program restrukturisasi dari PT. 

PAL. Uang pesangon yang didapat ini digunakan Pak Tulus untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan pendidikan 

anak. Selain itu Pak Tulus juga menggunakan uang pesangon ini 

untuk menambahkan modal usaha yang didirikannya. Jadi setelah 

keluar dari PT. PAL, beliau membuka usaha pada bidang suplier dan 

konstruksi. Usaha ini menjadi penghasil pendapatan utama pada 

keluarga Pak Tulus. Dengan usaha yang didirikannya ini Pak Tulus 

dapat memenuhi ketuhannya setiap hari. 

Tidak jauh berbeda dengan Pak Tulus, Pak Amin juga 

mendapatkan uang pesangon sebesar 125 juta. “Waktu itu sekitar 125, 

nilainya ya beda-beda tergantung posisi, masa kerjanya berapa” kata 

Pak Tulus. Menurut Pak Amin, jumlah uang pesangon yang diterima 
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setiap pekerja berbeda-beda berdasarkan posisi dan berapa lama masa 

kerja dari pekerja tersebut. Dengan begitu yang posisi jabatannya yang 

tinggi dan masa kerja yang lebih lama mempengaruhi uang pesangon 

yang diterima. Pada saat bekerja di PT. PAL, Pak Amin menduduki 

pekerjaan sebagai operator machining sehingga uang pesangon yang 

diterima hanya sebesar itu. Uang pesangon yang diterima ini, 

digunakan Pak Amin untuk mengembangkan usahanya. Usaha yang 

digeluti Pak Amin ini adalah pembuatan roti. Sebelumnya usaha ini 

telah dikerjakan oleh istri Pak Amin dan hanya dibuat pekerjaan 

sampingan saja. Namun setelah Pak Amin keluar dari PT. PAL, beliau 

mulai mengembangkan usaha rotinya. Usaha roti ini akhirnya berjalan 

dan menjadi sumber penghasilan dari keluarga Pak Amin. 

Sekitar 60 an gitu, tergantung golongannya dulu sistemnya 

sistem merit kalo jelasnya saya gak tau. Nah itu awalnya 

sama dengan pegawai negeri tapi ada sistem ini tadi jadi 

berubah, terus ada tunjangannya juga. (Pak Nafiq, 41 

tahun) 

Hasil pesangon yang diterima oleh informan sangatlah berbeda 

tergantung pada lama dan jabatan dari informan sendiri  saat terakhir 

bekerja. Pak Nafiq mendapat uang pesangon sekitar 60 juta rupiah 

dari PT. PAL. Pesangon ini didapat informan setelah 15 tahun 

mengabdikan dirinya di perusahaan ini. Pesangon yang diterima ini 

termasuk jaminan kesehatan dan tali asih yang diberikan pada setiap 

pekerja yang lain.  

Pesangon ini yang menjadi harapan Pak Nafiq untuk dapat 

bekerja kembali dan dapat disimpan sebagai tabungan keluarga. 

Dengan pesangon ini informan dapat mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga selama masih menganggur. Pesangon ini pun dapat juga 

digunakan oleh informan untuk membuat usaha kecil-kecilan untuk 

memutarkan uang. Uang pesangon yang diterima oleh Pak Nafiq harus 

digunakan untuk kebutuhan yang produktif sebagai upaya sementara 

mencukupi kebutuhan keluarga. 
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Tabel 4.1. Proses Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja  

Informan Alasan PHK Pemberitahuan 

PHK 

Kesiapan 

menghadapi 

PHK 

Pesangon 

yang 

diterima 

Bu Sahriyati Pengurangan 

pekerja 

(Retrenchement) 

Ada pemberitahuan 

6 bulan sebelumnya 

Tidak siap 51 juta 

Bu Sriatun Pengurangan 

pekerja 

(Retrenchement) 

Tidak ada 

pemberitahuan 

Tidak siap 47 juta 

Pak Tulus Restrukturisasi 

karena keinginan 

sendiri 

(Redundancy) 

Ada pemberitahuan 

setahun sebelumnya  

Siap 105 juta 

Pak Amin Restrukturisasi 

karena keinginan 

sendiri 

(Redundancy) 

Ada pemberitahuan 

setahun sebelumnya  

Tidak siap 125 juta 

Pak Nafiq Restrukturisasi 

karena keinginan 

sendiri 

(Redundancy) 

Ada pemberitahuan 

setahun sebelumnya  

Tidak siap 60 juta 

 

4.2 Mekanisme Adaptasi Buruh Korban Pemutusan Hubungan 

Kerja 

Dibagian sebelumnya telah di jelaskan mengenai  proses PHK yang 

kurang lebih mengenai kebijakan pabrik yang memutuskan PHK ini yang 

ditanggapi beragam dari pekerja yang menjadi informan dalam penelitian 

ini. Beberapa informan kecewa dan pasrah mengenai keputusan PHK yang 
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merugikan pekerja. Selain itu keputusan PHK ini diambil secara sepihak dan 

tanpa pemberitahuan.  

Tetapi hal yang berbeda dirasakan oleh pekerja yang lain yang 

memilih mengundurkan diri karena ingin mencari pegalaman baru dan 

untuk menyelamatkan perusahaan agar terhindar dari kepailitan. Dengan 

terjadinya PHK menjadi masalah baru bagi pekerja untuk melanjutkan 

hidupnya. Selain tekanan keluarga, juga ada tekanan dari masyarakat yang 

mempersepsi negatif mengenai status PHK yang disandang oleh pekerja 

yang terkena PHK.  

Kebijakan PHK kepada beberapa informan dalam penelitian ini 

memang sangat menyulitkan. Namun apa daya informan yang hanya 

sebagai pekerja tidak dapat menghindari PHK meskipun informan masih 

ingin tetap bekerja. Terlebih pekerjaan yang menjadi pendapatan utama 

keluarga menjadi masalah baru yang harus dihadapi.  

Berbagai masalah akan muncul tak terduga ketika seseorang tidak 

dapat mengantisipasi  dengan mencari pekerjaan yang lain. Dalam bagian 

ini akan dijelaskan mengenai adaptasi yang dilakukan oleh pekerja yang 

terkena PHK dalam menghadapi kehidupan yang baru dan pekerjaan yang 

baru. Berikut hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti dalam 

menjawab permasalahan mengenai adaptasi pekerja yang terkena PHK ini. 

 

4.2.1 Kegiatan Sehari-hari Setelah PHK 

Setelah tidak bekerja lagi, seseorang akan menghadapi 

kehidupan yang baru dengan status menganggur. Keadaan 

menganggur ini akan berakhir hingga didapatkan pekerjaan baru. 

Beberapa orang akan kesulitan beradaptasi diawal penganggurannya, 

mulai bingung untuk mencari pekerjaan hingga pemenuhan kehidupan 

sehari-hari. Maka dari itu berikut beberapa kutipan informan yang 

telah mengahadapi masalah setelah terkena PHK. 

Nganggur mas setelah PHK itu, Iya, iya lama setelah itu 

saya jaga warung ini sama jaga bapak yang sakit, dulu 
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pernah jatuh dari atas terus ketambahan dirumah jatuh (Bu 

Sahriyati, 58 Tahun) 

Setelah PT. Pakabaya melakukan PHK terhadap Bu Sahriyati, 

tidak ada pekerjaan lagi yang bisa dilakukan oleh beliau. Hanya 

menganggur di rumah dan menjaga suami yang sakit. Kegiatan sehari-

hari Bu Sahriyati adalah di rumah dengan menjaga suami yang sakit 

karena jatuh.  

Beberapa bulan menganggur membuat informan berpikir untuk 

bekerja kembali agar mendapat pemasukan untuk kebutuhan keluarga. 

Maka Bu Sahriyati memutuskan untuk membuka warung di depan 

rumah. Warung ini memanfaatkan halaman rumah informan yang 

berukuran tidak lebih dari dua m
2
. Toko kecil Bu Sahriyati ini berada 

di gang kecil berukuruan satu meter yang hanya bisa dilewati satu 

orang saja. Keberadaan toko ini pun tidak di tempat yang strategis dan 

tidak pada jalan yang padat kendaraan. Konsumen yang membeli di 

toko ini adalah tetangga sekitar saja yang jumlahnya dapat dihitung. 

Konsumen Bu Sahriyati adalah orang yang sama jadi tidak ada 

penambahan jumlah konsumen yang membeli di toko Bu Sahriyati. 

Dengan warung inilah Bu Sahriyati dapat membantu keuangan 

keluarga karena mengingat suaminya yang masih jatuh sakit. Warung 

inilah yang menjadi tempat menggantungkan hidup keluarga karena 

suami informan yang belum juga sembuh hingga saat ini.  

Usia Bu Sahriyati yang sudah menginjak kepala lima, tentu tak 

memungkinkan untuk mencari pekerjaan kembali di pabrik. Bu 

Sahriyati hanya memasrah kan hidupnya ini pada yang kuasa karena 

segala sesuatu pasti ditentukan oleh Tuhan. Bu Sahriyati mengatakan, 

insyaallah nanti akan dapat rezeki meskipun hanya cukup untuk 

makan, selalu disyukuri saja setiap rezeki yang didapat. 

Sedikit berbeda dengan Bu Sahriyati, setelah terkena PHK dari 

PT. Pakabaya, Bu Sriatun langsung bekerja kembali ke pabrik tersebut 

dengan status kerja yang berbeda. Bukan sebagai pekerja tetap, tetapi 
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status kerja di PT. Pakabaya Bu Sriatun adalah HL atau disebut 

dengan Harian Lepas
1
. 

Itu dibikin HL sama dia, HL itu Harian Lepas kalo kerja 

dibayar kalo enggak ya gak dibayar sampek sekarang lak 

HL tok situ. Ya bikin surat permohonan lagi buat HL gak 

diangkat tetap. Kerja dulunya ya HL itu loh.. setahun 

setengah, semua masih dipake lagi semua siapa yang mau. 

Iya nek sekarang gaji itu 110 ta 105 gitu nek anak HL 

sekarang dikasih 80. 50 anak tetap 75 pokok e kacek 25 

gitu. (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

Jadi setelah terkena PHK Bu Sriatun hanya menganggur 

sebentar dan ketika pabrik membuka lowongan buruh harian lepas Bu 

Sriatun bersama teman-temannya yang waktu kemarin terkena PHK 

membuat surat permohonan kepada PT. Pakabaya untuk menjadi 

buruh harian lepas. Dengan hanya menerima upah Rp. 50.000 per hari 

akhirnya Bu Sriatun bekerja kembali di PT. Pakabaya. 

Penawaran buruh harian lepas ini ditawarkan PT. Pakabaya 

kepada semua buruhnya yang terkena PHK dengan status yang tidak 

tetap dan upah yang dibawah UMR. Padahal upah buruh tetap saat itu 

masih Rp. 75.000 per harinya. Berbeda dengan kondisi sekarang, 

buruh HL mendapat Rp. 80.000 per harinya sedangkan buruh tetap 

mendapat Rp. 105.000 sampai Rp. 110.000 per harinya. Pekerjaan 

sebagai buruh harian lepas ini dilakukan oleh Bu Sriatun selama satu 

tahun setengah. 

Sebelum 2010 keluar saya juga mendirikan sebuah 

perusahaan kontraktor dan suplier, dari 2010 saya sudah 

keluar bendera CV saya sudah berdiri itu saya kibarkan. 

Ditengah perjalanan 2010-2014 saya mengalami 

kebangkrutan. Selama renggang waktu itu secara pribadi 

personal, saya hanya mengambil kerja sebagai konsultan 

desain perkapalan, terutama di galangan swasta, 

itungannya saya hanya menjual gambar saja galangan 

                                                           
1
 Buruh Harian Lepas adalah buruh yang memiliki status tidak tetap pada satu pabrik. Pemberian 

upahnya pun dibawah dengan buruh tetap dan hanya diberi upah ketika bekerja saja. Ketika 

buruh mengalami masalah kesehatan juga tidak mendapat jaminan kesehatan.  
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kapal waktu itu ada Lamongan Marine Indonesia terus ada 

tanjung perak itu terus ada di Banyuwangi itu butuh 

gambar yang saya rancang, itu yang saya jual, itu selama 

setahun. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

Tidak berbeda dengan informan sebelumnya, pada informan ini 

juga cepat melakukan melakukan adaptasi dan langsung bekerja 

kembali. Pak Tulus setelah keluar dari PT. PAL langsung bekerja 

dengan seperti bisa. Sebelum keluar dari PT. PAL, Pak Tulus telah 

mendirikan sebuah perusahaan kontraktor dan suplier di tahun 2010 

sesaat sebelum di PHK.  

Kegiatan sehari-hari Pak Tulus setelah terkena PHK yaitu 

mengembangkan perusahaannya ini. Tetapi di tengah perjalanannya 

mengembangkan perusahaannya ini, perusahaan Pak Tulus dilanda 

kebangkrutan yang memaksa beliau untuk menutup perusahaannya. 

Setelah mengalami kebangkrutan ini Pak Tulus hanya bekerja sebagai 

konsultan desain perkapalan yang hanya menjual desain kapal ke 

beberapa perusahaan galangan kapal.  

Sehari-hari Pak Tulus menawarkan desain kapalnya ke beberapa 

perusahaan galangan kapal di Jawa Timur. Praktis hanya dari situlah 

pendapatan keluarga Pak Tulus. Kegiatan ini dilakukannya selama 

setahun lebih untuk bertahan hidup sambil mencari pekerjaan yang 

lain. Pak Tulus juga memasrahkan dirinya kepada Allah SWT karena 

segala sesuatunya adalah kuasa yang diatas.  

Setelah keluar dari PT. PAL saya sempat istirahat saya 

bertekad gak mau cari yang teknik gak mau cari yang atos-

atos, cari yang empuk-empuk ae akhire aku buka usaha 

seperti membuat kue-kue kurang lebih selama dua tahun. 

Karena sebelumnya selama di PT. PAL itu ada usaha buat 

roti kue gitu nerima pesanan saya yang memasarkan. (Pak 

Amin, 58 Tahun) 

Tidak jauh berbeda dengan Pak Tulus, Informan ke empat ini 

memilih untuk beristirahat sejenak untuk memikirkan pekerjaan apa 

yang harus dilakukannya. Pak Amin bertekad untuk tidak mengambil 
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pekerjaan dibidang teknik karena ingin merasakan pengalaman yang 

lain. Akhirnya Pak Amin memutuskan untuk membuka usaha kue 

bersama istrinya. Sebenarnya usaha kue ini sudah dilakukan 

sebelumnya oleh istri dari Pak Amin, namun usaha ini masih 

dilakukan secara kecil-kecilan dengan menerima pesanan saja. 

Dengan status barunya, Pak Amin mencoba mengembangkan usaha 

ini menjadi lebih besar. Pak Amin berusaha untuk menawarkan ke 

konsumen secara luas melalui teman maupun door to door di kantor-

kantor. Untuk urusan produksi istri Pak Amin yang mengerjakannya. 

Selama dua tahun usaha ini berjalan dan tidak menandakan 

perkembangan yang signifikan. Malah yang terjadi sebaliknya, usaha 

Pak Amin ini akhirnya tutup karena tidak ada pengembangan resep 

dari rotinya.  

Saya juga pernah buat warung kopi, akhirnya saya 

mengetahui potensi saya karena gak telaten dengan 

bangun shubuh itu dalam kurun waktu tiga sampai empat 

bulan, pertama capek yang kedua itu hasilnya cuma 50 

ribu per hari, tapi saya tetep semangat itu. Alhamdullilah 

di bulan kedua ada peningkatan terus di bulan ketiga ya 

ada peningkatan juga dan di bulan ke empat ini stagnan, 

ya mentoknya ini segini dalam arti daya beli masyarakat 

sini ya segitu, itu waktu saya di pasuruan di pucuk 

gunung. Akhirnya saya balik ke agama, ikhtiar berdoa  

tawakkal kepada Allah alhamdullilah saya lebih tenang 

waktu itu. (Pak Nafiq, 41 tahun) 

Pasca restrukturisasi yang dilakukan PT. PAL, Pak Nafiq mulai 

menganggur dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. 

Di kampung halaman informan bertemu dengan istri dan tiga orang 

anaknya. Hari-hari awal merasakan menjadi pengangguran, informan 

mencoba untuk sejenak meluangkan waktunya dengan keluarga 

sebelum mencari pekerjaan. Setelah itu Pak Nafiq mulai memasukkan 

lowongan pekerjaan ke beberapa perusahaan. Namun karena tidak 

kunjung ada pemanggilan dari perusahaan, informan memutuskan 
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untuk berwirausaha. Uang pesangon yang didapat informan menjadi 

modal informan untuk membuka sebuah warung kopi di sekitar 

rumahnya daerah Pasuruan. Akhirnya selama beberapa bulan 

informan menjalankan usahanya membuka warung kopi. Tepatnya 

selama 4 bulan warung kopi yang dibuat informan ini berjalan. 

Melihat keuntungan usahanya yang kecil, membuat Pak Nafiq untuk 

tidak meneruskan usahanya.  

Setelah itu Pak Nafiq menganggur kembali dan berharap ada 

panggilan untuk interview perusahaan. Selama menganggur ini 

informan mendekatkan diri ke agama dan diiringi dengan berdoa dan 

berikhtiar agar mendapat petunjuk oleh Allah SWT. Pada saat itu 

kondisi psikologis informan sangat tidak tenang karena tidak adanya 

pekerjaan dan penghasilan untuk keluarga. Bertawakkal pada Allah 

lah yang dilakukan Pak Nafiq untuk mencari ketenangan hati dan 

batin.  

4.2.2 Kondisi Keluarga  

Akibat dari pemutusan hubungan kerja ini sangatlah 

mempengaruhi kondisi keluarga informan. Perasaan takut 

membayangi dan belum ada kesiapan menjadi sesuatu hal selalu 

dipikirkan sebelum PHK ini benar-benar terjadi. Banyak sekali 

permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Tidak sedikit pula 

dukungan dari keluarga untuk para informan yang menjadi korban 

PHK ini.  

Dalam setiap keluarga pasti terdapat masalah-masalah kecil 

maupun besar yang menghampiri. Entah datangnya masalah ini 

berasal dari internal keluarga maupun ada faktor eksternal yang 

mempengaruhi kondisi keluarga. Berikut akan dijelaskan mengenai 

kutipan beberapa informan yang peneliti wawancarai mengenai 

masalah yang ada pada keluarga ketika informan menjadi korban 

PHK. 
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Informan pertama menyatakan bahwa tidak ada masalah yang 

terjadi dalam keluarga meskipun sifat suami Bu Sahriyati yang 

semaunya dan sulit untuk dikasih tahu. Informan mengatakan 

“Enggak, bapaknya itu semaunya kalo dikasih tau malah gak mau, 

yawes sak karepe kulo ngoten”. Pernyataan Bu Sahriyati ini justru 

memperlihatkan terdapat masalah dalam keluarga ini. Ternyata suami 

Bu Sahriyati ini beberapa bulan diketahui tidak bekerja karena sakit 

yang dideritanya. Kemungkinan sifat suami Bu Sahriyati ini menjadi 

susah diberi tahu karena tekanan keluarga yang tidak ada pendapatan 

setelah Bu Sahriyati menjadi korban PHK.  

Dengan kondisi seperti ini menjadi beban pikiran bagi suami Bu 

Sahriyati yang hanya menjadi pengangguran. Masalah-masalah kecil 

dalam keluarga pun mungkin terjadi di antara mereka seperti 

menggunjing, membanding-bandingkan dan sindiran di antara 

keluarga.  Bu Sahriyati tidak banyak mengungkapkan mengenai 

masalah keluarga dan terkesan tertutup ketika ditanya mengenai 

masalah keluarga yang terjadi. 

Dibanding dengan informan pertama, keluarga Bu Sriatun 

terlihat seperti tidak terjadi masalah yang serius di keluarga. “Gak ada 

mas, pokok e ya berjalan gini, ya ditanggung sama-sama 

permasalahannya” ujar informan berusia 53 tahun ini. Bu Sriatun yang 

menjadi korban PHK tidak membuat permasalahan di keluarga 

meskipun pendapatan pada setiap bulannya berkurang. Menurut Bu 

Sriatun, permasalahan yang terjadi ini harus ditanggung bersama-

sama.  

Artinya seluruh keluarga harus banting tulang untuk mencukupi 

kekurangan yang ada. Hidup yang pas-pasan bukan berarti banyak 

masalah keluarga, sebaliknya dengan adanya permasalahan ini seluruh 

keluarga mulai anak dan suami banting tulang untuk kepentingan 

bersama. 
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Kalo itu jelas, keluarga jelas pertama tidak mendukung, 

walaupun tidak mewah kan tapi sudah mapan. Cuma kalo 

untuk mencukupi kebutuhan PT. PAL itu tidak bisa 

dikatakan cukup, menengah keatas itu ya gak bisa. Cuma 

enaknya di PT. PAL itu ilmu teknologi untuk marine 

perkapalan memang bisa dikatakan menjadi tolak ukur 

Indonesia kalo gaji ya biasa-biasa kalo tunjangan 

kesehatan dan lain-lain itu memang sudah tercover. 

Mangkanya saat itu keluarga tidak mendukung sama 

sekali. Karena dulu kita belum pernah kerja di swasta 

penuh itu belum pernah kuatirnya itu cenderung ke 

dampak ekonomi yang semakin rendah, dikuatirkan 

seperti itu. Dulu waktu di PT. PAL gak pernah ekonomi 

melejit, ya taraf biasalah, selama karyawan manager 

kebawah ya biasa aja. Pada akhirnya keluarga gak 

masalah, tapi tidak semua itu juga berhasil atau gak ada 

masalah. Kalo saya kan sudah saya persiapkan jadi ketika 

saya ajukan itu saya sudah siap. Kalo omongan negatif 

positif ya ada tinggal kita ada yang bisa menyampaikan 

secara positif, ini termasuk mertua kan sebetulnya gak 

setuju, tinggal kita menyampaikannya secara positif. Kalo 

keluarga intinya ingin saya bangkit lagi entah menjalanlan 

PT saya atau gabung dengan PT lain karena pertimbangan 

PT saya yang saya bekukan karena gak punya modal, jadi 

saya putuskan untuk bekerja di PT. Prima Duta Karya. 

(Pak Tulus, 46 Tahun) 

Pada keluarga informan ketiga ini terdapat beberapa masalah 

yang harus diselesaikan. Pak Tulus sebagai keluarga dan penghasil 

uang untuk keluarga sangat tidak mendukung dengan inisiatif beliau 

ketika ingin keluar dari PT. PAL. Hal ini sangat lumrah terjadi, karena 

mengingat kekhawatiran keluarga yang melihat Pak Tulus yang belum 

pernah bekerja di swasta. Selain istri, mertua Pak Tulus juga tidak 

setuju dengan jika keluar dari PT. PAL. 

Kekhawatiran ini disebabkan oleh akan berimbasnya pada 

ekonomi keluarga yang semakin rendah. Meskipun di PT. PAL pun 

juga tidak dapat dikatakan mewah. Untuk gaji yang diterima oleh Pak 

Tulus juga biasa saja kalo tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua 

memang sudah tercover.  
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Namun dengan gaji segitu kehidupan keluarga Pak Tulus juga 

cukup mapan. Saat bekerja di PT. PAL, Pak Tulus tidak pernah 

ekonomi keluarga sampai melejit. Menurut Pak Tulus, selama posisi 

pekerja di PT. PAL masih karyawan atau manager ke bawah, kondisi 

keuangannya pasti biasa saja. 

Nyaris tidak ada masalah yang serius di keluarga Pak Tulus. 

Keluarga hanya menginginkan Pak Tulus bangkit lagi dan dapat 

bekerja kembali, entah meneruskan usahanya yang sudah dibekukan 

atau mencari pekerjaan yang lain. Dengan tidak adanya modal untuk 

membuka usaha baru, akhirnya Pak Tulus untuk bekerja dengan 

perusahaan lain yaitu PT. Prima Duta Karya. 

Ya menentang gitu, ya gak suka lah, terus yang terakhir itu 

akhirnya istri setuju cuma keluarga yang lain itu, tapi bagi 

saya juga gak masalah. Ada yang setuju dan ada yang gak 

setuju, kembali orang yang gak setuju itu kan gak tahu apa 

yang saya alami ini dan saya rasakan, pikir saya sudah 

cukup lah bekerja disana kalo sudah susah berkembang 

ngapain diteruskan, kalo dibilang nyaman ya nyaman di 

PT. PAL itu artinya sudah ada gaji terus cuma kan saya 

ingin berkembang. (Pak Amin, 58 Tahun) 

Tidak jauh berbeda dengan informan ketiga, kondisi keluarga 

Pak Amin pun penuh dengan ketidak setujuan dari keluarga. Dari 

keputusan yang diambil Pak Amin ini terdapat keluarga yang setuju 

maupun tidak setuju. Pendapat ini tidak menjadi masalah bagi Pak 

Amin setelah istri Pak Amin yang awalnya menentang akhirnya setuju 

dengan keputusan yang diambil meskipun awalnya sangat menentang 

keputusan untuk mengundurkan diri dari PT. PAL.  

Secara keseluruhan dalam keluarga Pak Amin tidak terjadi 

masalah yang serius dalam keluarga dan hanya keluarga jauhlah yang 

tidak setuju dengan keputusan untuk mengundurkan diri. Pak Amin 

menganggap orang yang tidak setuju ini tidak mengetahui mengenai 

apa yang dialami oleh beliau selama di PT. PAL. Pak Amin merasa 

sudahlah cukup bekerja di PT. PAL dan bulat untuk keluar. Kondisi 
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ini terjadi karena suasana bekerja yang sudah tidak berkembang lagi 

meskipun bekerja di PT. PAL sudah membuat nyaman dan gaji yang 

diberikan setiap bulannya. 

Wes dipikir temenan ta keluar itu. “Temenan ta sampean 

iso kerjo ning  jobo mas” tapi karena tekat saya sudah 

bulat ya bismillah lah. (Pak Nafiq, 41 tahun) 

Berbeda dengan informan yang lain, Pak Nafiq tidak mengalami 

masalah dalam keluarga ketiga terkena PHK dari PT. PAL. Keluarga 

informan menyerahkan pertimbangan ini pada Pak Nafiq. Keluarga 

hanya memberi nasihat pada informan agar memikirkan dengan 

matang keputusannya. Pada akhirnya tidak akan ada penyesalan di 

belakang karena keputusannya untuk keluar dari PT. PAL. Pak Nafiq 

telah membulatkan tekad untuk keluar dari PT. PAL sehingga 

keluarga juga menghargai keputusan yang telah diambil informan.  

4.2.3 Kondisi Keuangan 

Setelah pembahasan sebelumnya membahas mengenai kondisi 

keluarga dari informan. Beberapa informan mengalami permasalahan 

ketidak setujuan keluarga terhadap informan. Selain permasalahan 

keluarga, dalam pembahasan ini akan menjelaskan kondisi keuangan 

informan setelah terkena PHK. Berikut kutipan dari beberapa 

informan. 

Kadang ya masih, kan cuma berapa itu kadang 600, 

kadang 400 tambahan dari blitar itu kadang 500, kalo gini 

kadang ya 300. Kalo untuk kebutuhan makan ya 

alhamdullilah masih cukup. Ya sebisa mungkin dihemat 

mas. (Bu Sahriyati, 58 Tahun) 

Informan pertama menuturkan bahwa setelah terkena PHK, 

beliau hanya mendapatkan pemasukan dari anaknya. Beberapa 

anaknya rutin pada setiap bulan memberi Bu Sahriyati uang sebesar 

Rp. 300.000 – Rp. 600.000. Anak Bu Sahriyati semuanya sudah 

berkeluarga dan telah memiliki rumah sendiri. Di rumah Bu Sahriyati 
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hanya tinggal bersama suaminya. Suami Bu Sahriyati yang sakit-

sakitan menyebabkan pendapatan hanya dari anaknya saja. Beberapa 

bulan ini suami Bu Sahriyati tidak aktif bekerja karena kaki suaminya 

yang tidak bisa berjalan karena terjatuh dari tangga.  

Selain dari anaknya Bu Sahriyati juga mendapat penghasilan 

dari toko yang dibuat sederhana di depan rumahnya. Setelah PHK Bu 

Sahriyati membuat toko ini dari hasil uang pesangonnya. Hasil dari 

toko ini cukup untuk makan sehari-hari Bu Sahriyati bersama 

suaminya. Dengan kebutuhan keluarga yang tidak terlalu banyak yang 

hanya mencukupi Bu Sahriyati dan suaminya saja, dapat dipenuhi oleh 

anak-anaknya yang mengirimkan uang setiap bulannya. Namun jika 

kiriman uang nya telat maupun tidak banyak, informan berusaha 

menghemat dan mencukup-cukupkan pada kebutuhan pokok seperti 

makan.  

Ya alhamdulillah kan ibu masalah ibu dulu kan kerja repot 

kan untuk anak-anak sekolah, waktu ter-PHK itu anak-

anak sudah gak sekolah semua. Ya alhamdulillah mau 

kerja semua, ya sak sembarang e sing penting kerjo pokok 

nya kerja semua lah istilahe. Gak terlalu lah soale kan 

waktu itu anak-anak wes berhenti sekolah jadi gak 

bingung, coba waktu sekolah dulu yo paling bingung mas, 

bingung e kan nek pas nyekolah no arek-arek iko loh mas 

bingung. Tapi penghasilan ku biyen yo tak cukup-cukup 

no gawe tuku pakaian, kebutuhan sehari-hari lah gawe 

anak-anak ku. (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

Informan kedua pun merasakan hal yang sama dengan informan 

pertama. Bu Sriatun juga tidak kesulitan dalam keuangan keluarga. 

Pasalnya keluarga Bu Sriatun telah bekerja semua. Suami dan anak-

anaknya sudah bekerja sehingga beban keluarga ditanggung bersama. 

Bu Sriatun tidak peduli anak-anaknya kerja dimana, yang terpenting 

anak-anaknya sudah bekerja sehingga tidak terlalu memberatkan 

orang tua. Bu Sriatun mengandaikan jika PHK terjadi ketika anak-

anaknya masih sekolah, mungkin keadaannya berbeda dengan 
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sekarang. Kebutuhan yang masih banyak yang tidak diimbangi dengan 

penghasilan mengakibatkan masalah keuangan. Terlebih suami Bu 

Sriatun yang bekerja serabutan yang tidak menentu dapat hasil akan 

menambah beban. Untungnya PHK terjadi saat anak-anak sudah lulus 

sekolah dan sudah kerja, jadi bisa membantu keuangan keluarga juga. 

Dulu pernah melejit di tahun 2010, 2011 sebelum 

tergabung disini dan masih di bendera saya, saya pernah 

berjaya bahkan lima tempat, lima kota, lima project itu 

saya pegang sendiri. Rumah saja ke jual kok, untuk 

kebutuhan sehari-hari sama ngembalikan modal untuk CV 

tadi. Rumah mobil, tanah, waktu saya jatuh ya habis 

semua untuk nutupi kebutuhan setelah CV itu tutup, 

setelah hancur untuk kebutuhan hidup ya saya konsultan 

tadi sampai 2014 ketemu teman lama dari pengalaman 

naik turun tadi saya dipercaya untuk megang ini. (Pak 

Tulus, 46 Tahun) 

Berbeda dengan informan pertama dan informan kedua, 

informan ketiga lebih mengalami kondisi keuangan yang fluktuatif 

setelah terkena PHK. Setelah terkena PHK, Pak Tulus tidak 

merasakan masalah dalam segi keuangan karena uang pesangon yang 

lumayan masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Disamping itu 

uang pesangon dari PT. PAL digunakan Pak Tulus untuk modal 

usahanya.  

Pada tahun 2010-2011 Pak Tulus mendapatkan hasilnya, dengan 

banyaknya proyek yang dipegang. Apa yang didapatkan Pak Tulus 

waktu itu tidak pernah didapatkannya di PT. PAL. Pekerjaan yang 

dilakukan di PT. PAL sangat fokus sekali pada satu bagian tertentu 

sehingga tidak dapat merasakan hal lain selain apa yang dikerjakannya 

saat itu. Saat itu muncullah motivasi bahwa keputusan untuk keluar 

adalah sesuatu yang benar.  

Setelah itu usaha Pak Tulus mengalami kebangkrutan yang 

membuat keuangan keluarga jatuh. Semua yang dimiliki telah terjual, 

seperti rumah, mobil, tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
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dan untuk mengembalikan pinjaman modal. Saat itu Pak Tulus 

mengalami kondisi keuangan yang sulit.  

Sampai di tahun 2014 Pak Tulus  bekerja sebagai konsultan 

yang hanya menjual desainnya ke beberapa galangan kapal. 

Pengalaman yang naik turun ini mengantarkan Pak Tulus ke pekerjaan 

barunnya di PT. Prima Duta Karya dengan menempati posisi general 

manager operasional.  

Yang saya rasakan itu ya gak ada, ya saya mengalir saja, 

karena waktu di PT. PAL pun saya merasa di bilang 

kurang sekali ya cukup lah, setelah keluar pun ya cukuplah 

artinya kalo untuk makan dan kebutuhan sehari-hari masih 

bisa tercover. Jadi uang pesangon ini saya gunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari sebagian untuk usaha roti sama 

bisnis kecil-kecilan, sama kredit gadget gitu.  Ohh gak 

pernah malah saya sering meminjami karena hasil dari 

pesangon dari PT. PAL ini malah banyak yang pinjam kan 

ada yang tahu kalo saya dapat pesangon. (Pak Amin, 58 

Tahun) 

Berbeda dengan kondisi keuangan dari informan ketiga yang 

sempat mengalami kondisi yang naik turun. Informan keempat ini 

tidak merasakan masalah keuangan setelah terkena PHK. Pak Amin 

hanya mengalir saja dalam menghadapi kehidupannya setelah terkena 

PHK. Kehidupan yang sederhana membuat Pak Amin merasa selalu 

tercukupi dengan apa yang didapatkannya. Hasil yang didapatkan Pak 

Amin pun cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.  

Semua kebutuhan masih bisa terpenuhi dengan tabungan uang 

pesangon dari PT. PAL. Uang pesangon ini pun digunakan Pak Amin 

untuk usaha membuat roti dan usaha bisnis kecil-kecilan kredit 

gadget. Jadi dengan PHK tersebut Pak Amin masih dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

Pak Amin merasakan kondisi keuangan yang tidak berbeda saat 

beliau bekerja di PT. PAL. Ketika Pak Amin ditanya mengenai 

pinjaman uang setelah beliau terkena PHK, Pak Amin menjawab 

bahwa dirinya lah yang sering meminjami ke tetangganya. Ketika Pak 
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Amin mendapat PHK banyak tetangga yang tahu dan banyak juga 

yang mengetahui bahwa uang pesangon yang diterimanya lumayan 

banyak. 

Kalo kondisi keuangan itu alhamdulillah masih cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kan masih ada 

pesangon dan tabungan. Saat itu juga istri saya juga masih 

bekerja jadi ya gak ada masalah. (Pak Nafiq, 41 tahun) 

Pada keluarga Pak Nafiq, tidak ditemui masalah keuangan 

dalam keluarga. Hal ini dikarenakan istri informan yang juga bekerja, 

meskipun Pak Nafiq sendiri tidak bekerja. Selain itu uang pesangon 

yang didapat masih dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Uang 

pesangon tersebut masih dapat digunakan untuk membuka usaha. 

Secara keseluruhan tidak ada masalah keuangan dari Pak Nafiq pasca 

terkena PHK. 

Dari hasil beberapa informan ini pun dapat diketahui bahwa 

PHK yang terjadi tidak terlalu berpengaruh pada kondisi keuangan. 

Hal ini terjadi pada keluarga yang tidak memiliki tanggungan 

kebutuhan pokok seperti menyekolahkan anaknya maupun yang lain. 

Murni hanya untuk kebutuhan sehari-hari uang ini akan dipakai. 

Tetapi akan berbeda ketika kebutuhan yang banyak dan banyaknya 

pinjaman uang akan membuat masalah bagi keuangan. Terlebih jika 

anak masih sekolah, praktis penghasilan akan didapat dari orang tua 

saja. Berbeda ketika anak-anak dari informan tersebut telah bekerja 

jadi sedikit banyak dapat membantu kebutuhan informan.  

 

4.2.4 Tanggapan Masyarakat 

Selain kondisi keuangan yang menjadi masalah dari informan 

korban PHK. Ternyata juga terdapat persepsi masyarakat yang positif 

maupun negatif, imbas dari PHK oleh pabrik terhadap informan. 

Informan menjadi obyek yang disudutkan oleh masyarakat. Persepsi 

masyarakat terhadap seseorang yang terkena PHK sangatlah negatif 
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karena dianggap tidak bisa kerja dan berbuat kesalahan di tempat 

bekerja.  

Berikut petikan wawancara beberapa informan mengenai 

tanggapan masyarakat ketika informan menjadi korban PHK.  

Gak tau, dulu tuh gak tau, lama-lama ada yang tanya kok 

gak kerja? iya prei (libur). Kan disini masyarakat semua 

pabrik korek dan sudah tau, ya banyak yang kerja di 

pabrik korek. Ya sekarang tinggal sedikit yang kerja 

disini. Tinggal gak ada 10 orang. (Bu Sahriyati, 58 Tahun) 

Informan pertama menuturkan bahwa masyarakat tidak terlalu 

memperdulikan Bu Sahriyati mengenai kondisinya yang baru terkena 

PHK.  Tetangga Bu Sahriyati pun awalnya tidak mengetahui jika Bu 

Sahriyati menjadi korban PHK. Waktu berselang lama-lama tetangga 

mulai menanyakan kenapa tidak pergi bekerja.  

Selain itu tetangga Bu Sahriyati sudah banyak yang mengetahui 

dan tidak terlalu mempermasalahkan itu karena banyak tetangga Bu 

Sahriyati yang bekerja di pabrik korek PT. Pakabaya. Dalam 

lingkungan sekitar rumah Bu Sahriyati pun merasakan perasaan dan 

masalah yang sama setelah terkena PHK. Jadi tidak ada persepsi 

negatif dari PHK ini karena pengalaman yang sama dengan 

masyarakat. 

Gak ada nek aku tambah gini aku loh sek karep nyambut 

gawe tapi pabrik e sing gak karep aku aku malah bilang 

gitu kan wes ter-PHK oleh pabrik alasan e yowes tepat 

masa kerja 30 tahun. (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

Tidak jauh berbeda dengan informan pertama, informan kedua 

pun merasakan hal yang sama mengenai tidak adanya persepsi 

masyarakat. Bu Sriatun tidak mengambil pusing dengan PHK yang 

menimpanya. Bu Sriatun sangat ingin bekerja tetapi pabrik yang tidak 

mengijinkan bekerja atau tidak mau menerima. Ketika ditanya oleh 

tetangga Bu Sriatun hanya menjawab karena sudah waktunya PHK 

dan masa kerja yang telah mencapai 30 tahun.  
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Bu Sriatun tidak terlalu banyak mengenai gosip/pembicaran dari 

tetangganya mengenai alasan PHK. Mayoritas tetangga mengetahui 

jika PT. Pakabaya melakukan PHK besar-besaran jadi dampak untuk 

Bu Sriatun tidak terlalu besar. Letak pabrik yang berdekatan dengan 

lingkungan rumah Bu Sriatun membuat masyarakat mengetahui apa 

yang terjadi di pabrik dan apa alasan dari pabrik melakukan PHK. Hal 

ini dikarenakan banyak dari masyarakat sekitar yang juga bekerja di 

perusahaan yang sama sehingga masyarakat mengalami perasaan yang 

sama satu dengan yang lain. 

Kalo orang luar lebih banyak kadang ya sindiran kadang 

ya saran, Kalo kita keluar dari PT.PAL itu di kira 

penilaian kita jelek gitu, pandangannya kalo kita itu tidak 

memenuhi syarat  pekerja dari PT. PAL mangkanya 

dikeluarkan, negatifnya itu. Positifnya terkadang orang 

luar itu gak bisa nerima, nah positifnya kan untuk 

menyelamatkan PT. PAL untuk mendapatkan kucuran 

dana dari pemerintah, harus ada syarat pengurangan 

karyawan agar PT. PAL tetep berjalan terus gak sampai 

PT. PAL tutup, kalo ngomong lebih luas sebuah galangan 

yang Indonesia ini sebagai negara maritim ya harus 

diselamatkan. Kalo secara pribadi saya tidak tertekan 

karena saya sudah siapkan bendera perusahaan. Justru 

saya butuh pembuktian pada omongan negatif yang ke 

saya itu saya buktikan bahwa di luar pun kalo orang mau 

bekarya pasti bisa cuma harus dipenuhi beberapa disiplin 

ilmu.(Pak Tulus, 46 Tahun) 

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya, Pak Tulus 

mendapatkan sindiran dan saran dari tetangga dan teman-teman 

dekatnya setelah memutuskan untuk menerima PHK dari PT. PAL. 

Sindirian dan saran yang ditujukan pada Pak Tulus ini ini merupakan 

persepsi masyarakat bahwa orang terkena PHK adalah orang yang 

tidak memenuhi syarat sebagai pekerja PT. PAL.  

Menurut Pak Tulus anggapan inilah yang diterimanya selama 

ini. Persepsi masyarakat yang negatif ini tidak terlalu dipikirkan oleh 

Pak Tulus karena masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi di PT. PAL. Terkadang orang luar tidak bisa menerima jika 
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Pak Tulus sebenarnya keluar dari PT. PAL karena ingin membantu 

perusahaan yang sedang tidak sehat. Jika Pak Tulus tidak keluar dari 

PT. PAL maka perusahaan tersebut akan bangkrut. 

Persepsi masyarakat yang negatif ini biasanya membuat 

seseorang akan tertekan oleh sindiran masyarakat. Tetapi Pak Tulus 

tidak tertekan dengan persepsi masyarakat seperti itu karena Pak 

Tulus telah menyiapkan usahanya sendiri. Persepsi masyarakat yang 

negatif ini membuat lecutan semangat bagi Pak Tulus dan membalas 

persepsi negatif tersebut dengan pembuktian. Pak Tulus 

menambahkan sebenarnya seseorang yang ingin berusaha dan 

berkarya pasti bisa, tetapi harus memenuhi beberapa disiplin ilmu.  

Ada bentuknya kan sudah enak-enak bekerja disana sudah 

dapat gaji tetap, kenapa kok keluar terus mau minta gaji 

berapa besar lagi.  Ya hampir sama ada yang setuju sama 

yang tidak, saya ya cuek saja, faktanya sekarang bisa 

berbuat lebih artinya saya berguna bagi orang lain dan 

kebetulan keluarga saya ini termasuk pengurus pendiri 

masjid mungkin di dalam pengurus masjid ini saya 

mendapat penilaian negatif karena keputusan saya keluar 

ini, kebetulan orang tua saya itu sudah tidak ada nah 

teman-temannya ini yang komplain apa nyeneni itu tetapi 

akhirnya saya buktikan ternyata kalo saya kerja diluar itu 

bisa dapat uang lebih banyak sehingga saya dapat berguna 

dengan anak-anak dan pemuda yang nganggur disekitar 

situ saya ajak kerja, yang tadinya dicibir orang sudah tidak 

dihargai orang, ternyata setelah ikut saya jadi berguna 

artinya itu pembuktian saya pada orang-orang mencibir 

saya. (Pak Amin, 58 Tahun) 

Hal yang sama dirasakan oleh informan keempat yang juga 

bekerja di PT. PAL. Persepsi negatif dari masyarakat ini datang dari 

tetangga sekitar rumah yang menganggap bahwa Pak Amin tidak 

bersyukur dengan apa yang sudah didapatkannya. Banyak yang bilang 

bahwa “sudah enak-enak bekerja di PT. PAL, dapat gaji tetap, kenapa 

memutuskan untuk keluar, terus kamu mau minta gaji berapa lagi”.  

Gunjingan seperti ini banyak sekali dibicarakan oleh tetangga. 

Terlebih keluarga Pak Amin adalah pengurus pendiri masjid yang ada 
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di lingkungannya, komplain dan memarahi dilakukan oleh teman 

bapak Pak Amin. Dalam keputusan yang diambil Pak Amin ini 

memang banyak yang setuju dan tidak setuju. Pak Amin hanya cuek 

saja menanggapi persepsi negatif masyarakat karena jika menjawab 

satu-satu persepsi tersebut akan sangat sulit.  

Dengan pembuktianlah, persepsi masyarakat mengenai Pak 

Amin akan berubah. Akhirnya Pak Amin membuktikan bahwa jika 

bekerja di luar PT. PAL bisa mendapatkan uang lebih banyak. Dengan 

pekerjaan yang baru ini Pak Amin dapat mempekerjakan pemuda 

yang nganggur di lingkungannya.  

Pemuda yang tadinya dicibir orang dan sudah tidak dihargai 

orang sekarang sudah memiliki pekerjaan yang produktif. Inilah salah 

satu contoh pembuktian Pak Amin pada orang yang mencibirnya dulu. 

Dengan pembuktianlah persepsi negatif pada Pak Amin akan hilang 

dengan sendirinya.  

Dengan umur saya yang segitu keluar dari PT.PAL kok 

cek goblok men awakmu, soale durung ngerti de.e opo.o 

kok aku metu. Saya orangnya gak suka debat, jadi saya 

biarkan karena saya tau kalo mereka gak tau apa yang 

terjadi. (Pak Nafiq, 41 tahun) 

Mengenai persepsi masyarakat, Pak Nafiq banyak mendapat 

cibiran dari teman-temannya. Banyak yang menganggap keputusan 

Pak Nafiq keluar dari PT. PAL adalah sesuatu yang salah. Pandangan 

masyarakat pada PT. PAL yang besar dan menjamin kesejahteraan 

menjadi salah satu faktor informan mendapat cibiran. Namun Pak 

Nafiq menanggapi dengan santai apa yang menjadi persepsi 

masyarakat. Informan menganggap masyarakat tidak tahu apa yang 

terjadi dan penyebab ia keluar. Wajar bila banyak dari teman-teman 

informan yang mencibir informan. Jika mereka tau apa yang informan 

alami, pasti mereka tidak akan begitu, malah akan mendukung 

keputusan Pak Nafiq untuk keluar dari PT. PAL. 
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4.2.5 Mencari Kerja Kembali 

Pada informan pertama dan kedua tidak mengalami kesulitan 

mencari pekerjaan karena kedua informan tersebut tidak mencari 

pekerjaan lagi. Informan pertama lebih memilih membuka toko 

sendiri dan informan kedua yang ditawari bekerja kembali menjadi 

buruh harian lepas di pabrik yang sama. Kedua informan ini, Bu 

Sahriyati dan Bu Sriatun tidak mencari kerja kembali karena melihat 

peluang untuk bekerja akan sulit, oleh sebab itu hanya bekerja sendiri 

dengan membuka usaha maupun hanya menjadi ibu rumah tangga dan 

menikmati hasil uang pesangon. 

ya saya konsultan tadi sampai 2014 ketemu teman lama 

dari pengalaman naik turun tadi saya dipercaya untuk 

megang ini. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

Dalam proses mencari pekerjaan Pak Tulus dibantu oleh teman 

lama yang memiliki perusahaan di bidang konstruksi. Setelah itu Pak 

Tulus dipercaya untuk memegang perusahaan temannya ini. 

Sebelumnya selama hampir beberapa bulan Pak Tulus hanya bekerja 

menjadi konsultan desain kapal. Hasil dari konsultan ini sangat tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sampai 2014 

pekerjaa ini ditinggalkan dan akhirnya mendapat pekerjaan baru di 

perusahaan temannya yaitu PT. Prima Duta Karya.  

Nyari sendiri sama menghubungi teman, kalo saya cari 

kerja ini bukan mencari sesuatu karena kan saya sudah 21 

tahun jadi pegawai jadi intinya saya sudah gak cari 

lowongan kerja gitu. (Pak Amin, 58 Tahun) 

 

Dalam mencari pekerjaan Pak Amin tidak lagi mencari 

lowongan kerja karena sudah 21 tahun kerja menjadi pegawai. Pak 

Amin menegaskan bahwa pekerjaan yang beliau cari ini tidak mencari 

sesuatu seperti jabatan maupun harta, tetapi lebih untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari keluarga. Jadi Pak Amin tidak terlalu mencari-



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

103 
 

SKRIPSI  MEKANISME ADAPTASI KORBAN PHK...  CENDRIA A.H 
 

cari pekerjaan dengan syarat, tetapi lebih karena mencari kenyamanan 

dalam bekerja. 

 

Pindah antar kontraktor di PT-PT, waktu itu ngerjakan di 

Nestle kejayan yang kedua di PT gudang garam yang 

ketiga ke Jakarta. Ini Cvnya beda-beda karena waktu 

pekerjaannya sudah selesai, jadi saya kerja itu saat project 

saja ketika selesai ya saya pindah kontraktor lagi. mungkin 

jangka waktu nya setahun-setahun gitu. (Pak Nafiq, 41 

tahun) 

 

Setelah usaha warung kopi Pak Nafiq yang tidak berjalan baik, 

akhirnya usaha tersebut terpaksa ditutup karena daya beli masyarakat 

yang rendah. Mulai saat itu Pak Nafiq mulai mencari pekerjaan baru 

yang sesuai dengan pengalaman kerjanya. Beberapa kontraktor pernah 

menjadi tempat kerja Pak Nafiq dan sempat mengerjakan proyek di 

Nestle dan Gudang Garam. Setelah itu informan juga mendapat 

proyek di Jakarta. Waktu pengerjaan dari proyek-proyek tersebut 

kurang lebih masing-masing berjalan setahun sehingga tiga tahun Pak 

Nafiq bekerja dalam pekerjaan tersebut.  

 

4.2.6 Mengikuti Pelatihan Atau Sertifikasi 

Buruh yang menjadi korban PHK harus dengan cepat mencari 

pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam 

mencari pekerjaan kembali sangat tidak mudah. Salah satu faktor yang 

menghambat adalah riwayat pendidikan pendidikan. Perusahaan yang 

sedang mencari pekerjaan terkadang melihat pendidikan terakhir yang 

telah dijalani pelamar pekerjaan. Hal ini untuk mengukur kapasitas 

pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu adalah faktor keahlian yang 

nantinya akan dimanfaatkan perusahaan untuk membantu proses 

produksi. 

Berikut penuturan dari beberapa informan mengenai usaha yang 

dilakukan untuk mencari kerja. Selama bekerja di PT. Pakabaya 

informan pertama yang bekerja sebagai operator mesin puyek ini tidak 
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pernah mengikuti pelatihan apapun. Ketika ditanya mengenai usaha 

untuk mencari pekerjaan, informan menyatakan tidak pernah ikut 

pelatihan. “Gak pernah ikut pelatihan mas” ujar Bu Sahriyati. 

Pekerjaan di pabrik yang tidak membutuhkan skill yang lebih 

membuat Bu Sahriyati tidak ada kebutuhan untuk melatih 

kemampuannya. Bu Sahriyati yang tidak akan mencari pekerjaan lagi 

juga menyebabkannya tidak menambah kemampuan pada dirinya. 

Kalo pelatihan-pelatihan itu gak tau mas saya, wong dulu 

cuma kerja di pabrik terus jadi untuk mengikuti pelatihan 

ya gak ada waktu. (Bu Sriatun, 53 Tahun) 

 

Informan kedua pun juga sama dengan informan pertama yang 

tidak menambah ketrampilan untuk menunjang pekerjaan. Pekerjaan 

di pabrik yang sangat padat membuat tidak ada waktu bagi Bu Sriatun 

untuk mengikuti pelatihan untuk menambah kemampuan diri. 

Pekerjaan yang tidak menuntut memiliki banyak kemampuan pun juga 

mempengaruhi Bu Sriatun untuk tidak mengikuti pelatihan-pelatihan.  

Sekolah laginya baru-baru saja 2010 itu saya putuskan 

untuk sekolah lagi karena kebutuhan ilmu saya tidak 

sekedar teknik akhirnya saya mengambil fakultas hukum 

di universitas merdeka terus S2 nya di universitas merdeka 

malang. Untuk kelengkapan kita berkembang, seperti kita 

ini sekarang di kontraktor ini bahwa kebutuhan teknik aja 

kurang mangkanya kita butuh dari hukum untuk kontrak 

atau kesepakatan kerja yang kita dapatkan kalo sekedar 

teknik kita kalah di kontraknya kan untuk menambah 

kebutuhan ilmu, disiplin ilmu bisa memberi banyak 

tambahan. (Pak Tulus, 46 Tahun) 

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya yang tidak ada 

kebutuhan untuk menambah kemampuan dirinya sebagai penunjang 

pekerjaan. Pak Tulus setelah keluar dari PT. PAL langsung 

memutuskan untuk sekolah lagi karena kebutuhan ilmu yang dimiliki 

hanya teknik saja dan hanya lulusan SMK. Kebutuhan disiplin ilmu 

yang lebih banyak disadari Pak Tulus akan berguna dalam pekerjaan.  
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Tahun 2010, Pak Tulus memilih kuliah di jurusan hukum 

Universitas Merdeka. Setelah itu meneruskan jenjang S2 nya di 

jurusan yang sama. Pengusaan disiplin ilmu yang banyak diyakini Pak 

Tulus akan berguna untuk pekerjaan yang akan dikerjakannya. Pak 

Tulus mencontohkan bahwa di bidang kontraktor saja tidak hanya 

membutuhkan ilmu teknik saja, tetapi juga dibutuhkan ilmu hukum 

untuk menilai dan membuat kontrak dan kesepakatan kerja dengan 

perusahaan lain.  

Jika dari segi hukum kalah maka perusahaan akan merugi dan 

akan dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Pak Tulus mengangggap 

dengan menambah disiplin ilmu yang dikuasai dapat memberi banyak 

tambahan sebagai kelengkapan untuk seseorang berkembang. Jadi 

dalam bekerja harus memiliki kemampuan yang lebih agar 

menghasilkan keuntungan yang maksimal.  

Pelatihan pernah kalo dari PT. PAL resmi dari program 

restrukturisasi itu program agribisnis di agrowisata 

sesudah keluar ada program itu terus dipanggil bisnis 

agrowisata. Terus ada pelathan di UNITOMO tentang IT, 

itu pengenalan komputer  ya servis itu saya ikut sendiri. 

Itu juga pernah ikut pelatihan bisnis online trainingnya 

sampai 6 bulan sampai 1 tahun. (Pak Amin, 58 Tahun) 

Pada informan keempat ini juga banyak melakukan pelatihan 

mengenai beberapa hal sebagai penunjang pekerjaannya. Pak Amin 

setelah keluar dari PT. PAL mendapat pelatihan dengan program 

agribisnis sebagai program restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. 

PAL.  Jadi untuk membekali pekerjanya PT. PAL membuat program 

ini agar pekerja siap dan lebih mudah untuk mendapat kerja maupun 

membuka usaha baru.  

Setelah itu Pak Amin mengikuti pelatihan mengenai IT di 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Pelatihan ini meliputi penegnalan 

komputer dan servis. Hal ini dilakukan Pak Amin sebagai pembekalan 
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dirinya. Selain itu Pak Amin juga pernah mengikuti pelatihan bisnis 

online yang dilakukan selama 6 bulan sampai 1 tahun. 

Pelatihan ini diikuti Pak Amin untuk beradaptasi terhadap 

kebutuhan pasar sekarang dan mencoba mengikuti strategi usaha 

jaman sekarang. Mengingat Pak Amin belum pernah bekerja di luar 

sehingga membutuhkan pelatihan untuk mendapat pengetahuan baru. 

Pelatihan yang dilakukan ini sebenarnya untuk membangun bisnis 

usaha Pak Amin. Namun kondisi usaha yang tidak kunjung 

menampakkan peningkatan membuat Pak Amin memilih bekerja di 

dunia teknik. Dengan bertemu teman lamanya Pak Amin bekerja di 

PT. Prima Duta Karya sampai sekarang. 

Enggak pernah, kalo pelatihan dari perusahaan itu 

ada kalo setelah keluar dari PT. PAL gak ada. Basic dari 

PT. PAL ini yang saya gunakan untuk bekerja. Tapi ketika 

ada problem yang saya tidak bisa selesaikan, saya belajar 

sendiri dari teman kalo enggak ya dari internet. (Pak 

Nafiq, 41 tahun) 

Setelah keluar dari PT. PAL, Pak Nafiq tidak pernah melakukan 

pelatihan untuk menambah pengetahuan dan skill dalam bekerja. 

Terakhir mengikuti pelatihan adalah ketika masih bekerja di PT. PAL. 

Setelah keluar, informan tidak pernah lagi untuk melakukan pelatihan. 

Dalam mencari pekerjaan baru, informan hanya memanfaatkan 

kemampuan yang dimilikinya selama di PT. PAL. Namun informan 

membekali dirinya dengan belajar ke teman dan mencari ilmu di 

internet. Biasanya hal ini dilakukan oleh informan ketika terjadi 

masalah yang tidak bisa ia selesaikan. Oleh sebab itu informan belajar 

dari teman bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu 

informan juga belajar melalui internet ketika sedang mendesain. 

Biasanya software yang digunakan untuk mendesain terjadi 

pembaruan sehingga informan harus belajar kembali dengan 

pengaturan software yang baru tersebut. 
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4.2.7 Adaptasi Yang Dilakukan 

Beberapa informan beralasan penyebab mereka terkena PHK 

adalah karena kondisi perusahaan yang dalam masa sulit dan 

diambang kepailitan. Selain itu informan mendapatkan PHK karena 

beralasan telah masuk dalam batas maksimal masa kerja meskipun 

informan tersebut masih berusia 40 tahun.   

Informan yang terkena PHK ini rata-rata berusia diatas 40 tahun 

atau yang memasuki masa pensiun. Memang banyak buruh yang 

tekena PHK massal pada masa pensiun karena dianggap kualitas 

pekerjaannya yang mulai menurun. Namun informan akan sulit 

mendapatkan kerja kembali karena usia yang telah lanjut tersebut.  

Perusahaan dalam menerima pekerja lebih memilih yang berusia 

dibawah 30 tahun. Praktis informan dapat mendapat pekerjaan dengan  

membuka usaha sendiri atau ikut bergabung dengan perusahaan 

teman. 

Salah satu informan beralasan jika perusahaan dalam mencari 

pekerja, lebih melihat pendidikan terakhir dari pada pengalaman dan 

keahlian yang dimiliki. Perusahaan memandang bila pendidikan tinggi 

maka pengetahuan dan keahliannya juga tinggi. Perusahaan tidak 

melihat pengalaman bekerja selama berpuluh-puluh tahun di 

perusahaan sebelumnya. 

Sebelum melakukan PHK, perusahaan memberitahukan akan 

adanya PHK pada Informan. Pemberitahuan PHK rata-rata empat 

bulan sampai satu tahun sebelum  terjadinya realisasi PHK. Jikapun 

tidak ada pemberitahuan PHK, Informan mengetahui akan ada PHK 

dari isu yang berkembang.  

Meskipun begitu informan masih belum siap dalam menghadapi 

PHK. Terlihat beberapa informan yang menganggur  dan baru 

beberapa bulan memutuskan untuk bekerja kembali.  Pesangon yang 

diberikan perusahaan pada informan cukup menghidupi kebutuhan 

sehari-hari sampai informan mendapatkan pekerjaan kembali.  
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Informan pertama lebih memilih membuka warung di halaman 

rumahnya sedangkan informan kedua lebih memilih menganggur 

terlebih dahulu baru memutuskan untuk bekerja kembali di 

perusahaan yang sama sebagai buruh harian lepas. Informan ketiga 

meneruskan usaha yang dirintis sebelumnya dan informan keempat 

memilih untuk mengembangkan usaha istrinya yang bergerak 

dibidang roti. Informan kelima mencoba peruntungan dengan 

membuka warung kopi di kampung halaman istrinya. 

Kondisi keuangan informan sangat tidak stabil pasca PHK, 

meskipun uang pesangon sangat membantu dalam memenuhi 

kebutuhan konsumsi. Bu Sahriyati dan Bu Sriatun yang merupakan 

buruh perempuan mendapatkan tambahan uang dari anak-anaknya.  

Namun keadaan berbeda dialami oleh informan Pak Tulus yang harus 

memutar otak untuk mendapatkan pendapatan setelah usahanya 

mengalami kebangkrutan. Segala benda yang dimiliki di jual termasuk 

rumah dan mobil untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari. 

Pak Amin tidak merasakan kesulitan dalam kondisi keuangannya 

meskipun usaha roti yang dikembangkannya akhirnya tutup. Pak 

Nafiq juga tidak merasakan kesulitan keuangan karena istrinya juga 

bekerja sehingga masih ada pendapatan yang masuk dalam keluarga.  

Pasca terkena PHK, informan banyak mendapat nasihat dan 

kritik dari keluarga terlebih pada Pak Tulus, Pak Amin, dan Pak Nafiq 

yang memutuskan masuk dalam restrukturisasi. Istri dari kedua 

informan ini tidak memasalahkan keputusan suaminya dan terus 

mendukung keputusan yang telah diambil. Namun persepsi 

masyarakat pada Pak Tulus, Pak Amin, dan Pak Nafiq sangat negatif 

ditengah isu yang berkembang di masyarakat. Sindiran, cibiran dan 

kritik sangat sering didengar pasca PHK dari PT. PAL. Namun ada 

juga yang memberikan nasehat agar tetap selalu bekerja dengan benar 

dan sesuai dengan keinginannya.  
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Mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh informan dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan bekerja kembali sesuai 

keahlian yang dimiliki. Untuk memperoleh pekerjaan informan 

mendapatkan informasi dari temannya. Untuk memperoleh pekerjaan 

kembali informan mengikuti pelatihan maupun sekolah ke jenjang 

yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya.  

Dalam menstabilkan keuangan, beberapa informan memilih 

untuk berhutang. Selain itu informan juga mendapatkan uang dari 

anak-anaknya. Mengenai persepsi dari keluarga maupun masyarakat, 

informan lebih memilih untuk tidak terlalu mendengarkan sindiran 

dan gunjingan yang dikatakan orang dan lebih berupaya untuk 

membuktikan dengan tindakan karena dengan pembuktianlah dapat 

menjawab persepsi negatif tersebut. Namun nasehat dan saran menjadi 

tambahan semangat untuk membuktikannya. 
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BAB V 

DISKUSI TEORITIK 

 

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan temuan data mengenai mekanisme 

adaptasi yang dilakukan oleh buruh korban PHK. Kita dapat melihat adaptasi 

yang dilakukan oleh buruh korban PHK pasca terkena PHK massal yang 

melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan keluar 

dari respon negatif yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. 

Bab ini akan mendiskusikan mengenai temuan data yang diperoleh di 

lapangan dengan teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu teori mekanisme 

survival oleh James Scott. Analisis menggunakan teori ini dimaksudkan untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dibahas sehingga dapat 

dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Kajian ini sesuai 

dengan permasalahan petani yang diutarakan oleh Scott mengenai cara-cara yang 

dilakukan petani untuk terus survive dan bertahan hidup serta cara untuk keluar 

dari permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. 

Perkembangan ekonomi Indonesia yang cenderung bergerak negatif, 

berakibat pada banyaknya industri yang mengalami kerugian tak terkecuali 

industri yang ada di Surabaya. Kerugian ini timbul dari naiknya harga bahan baku 

produksi, sehingga perusahaan diharuskan untuk menstabilkan pengeluaran 

produksi. Pengeluaran yang tinggi memaksa perusahaan untuk mengurangi  beban 

biaya pekerja. Solusi untuk mengurangi pengeluaran adalah dengan melakukan 

PHK massal pada pekerja. Terjadinya PHK massal berakibat pada tidak adanya 

pekerjaan pada sementara waktu sehingga pekerja tidak akan mendapat 

pendapatan. Ketika pekerja tidak mendapat pendapatan maka akan terjadi krisis 

dalam keluarga. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh korban buruh PHK 

dalam mengatasi masa krisis yang mengguncang ekonomi keluarga. Berbagai cara 

tersebut dapat dilakukan sendiri maupun bersama dalam kurun waktu tertentu. 

Pola yang dilakukan ini biasanya ditentukan oleh seberapa besar musibah atau 

masa krisis yang tengah dihadapi (Wignjosoebroto dalam Wirawan, 1992:72). 
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5.1 Korban Pemutusan Hubungan Kerja: Mekanisme Adaptasi 

Buruh di Kota Surabaya. 

Dalam analisis ini akan dijelaskan mengenai mekanisme adaptasi yang 

dilakukan oleh buruh pabrik korban PHK. Pada tahap awal, cara yang 

dilakukan oleh buruh korban PHK dalam mengatasi keuangan dan 

kebutuhan keluarga adalah dengan cara berhemat. Penghematan ini 

dilakukan dengan cara menjual beberapa barang berharga seperti mobil, 

rumah dan tanah. Hasil yang diperoleh dari penjualan barang tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan strategi penghematan 

ini, buruh korban PHK tidak sampai mengurangi jatah makan hingga satu 

kali sehari. Buruh korban PHK tidak terlalu memikirkan konsumsi yang 

akan dimakan oleh keluarganya, sehingga makan dengan lauk seadanya 

yang penting dapat mengenyangkan.   

Kebutuhan makan dapat terpenuhi oleh buruh korban PHK, tetapi 

untuk kebutuhan pakaian dan kebutuhan sekunder lainnya yang akan 

dikurangi hingga buruh korban PHK memperoleh pekerjaan kembali. Buruh 

korban PHK lebih memilih menyesuaikan pendapatan dengan pola 

konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan utama dan tidak mengkonsumsi 

barang yang mewah. Sedikit berbeda dengan yang dijelaskan oleh Scott 

(1983:40) bahwa untuk tetap hidup survive, seseorang melakukan strategi 

survive dengan cara mengurangi pengeluaran untuk makan, dengan hanya 

makan sekali dalam sehari. Terlebih jika tidak dapat dilakukan, petani 

mengurangi pengeluaran untuk makanan dengan beralih ke makanan yang 

mutunya lebih rendah sedangkan pada buruh korban PHK tidak sampai 

mengurangi pengeluaran untuk makan, namun lebih melakukan 

penghematan pada kebutuhan yang lebih sekunder dan barang yang mewah.  

Buruh korban PHK tidak dapat terus-terusan menganggur dan harus 

bangkit dari keadaan yang tidak memiliki pekerjaan. Mulai saat ini buruh 

korban PHK harus memulai memikirkan usaha yang harus dilakukan 

sebagai upaya menambah penghasilan. Oleh karena itu, buruh korban PHK 

berusaha mencari sumber penghasilan lain agar keuangan keluarga tidak 
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mengalami krisis. Dalam keadaan ini, buruh korban PHK mencari pekerjaan 

seadanya sehingga apapun pekerjaannya akan dilakukan.  

Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh korban PHK berstatus tidak 

tetap seperti buruh harian lepas yang diberi upah jika bekerja saja tanpa 

mendapat uang tunjangan, freelance pengerjaan desain proyek yang jika 

hanya ada proyek baru bekerja, dan konsultan desain kapal yang membuat 

dan menjual desain kapal ke galangan kapal. Pekerjaan ini dilakukan oleh 

buruh korban PHK untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun dengan 

status yang tidak tetap. Pekerjaan ini dilakukan sementara waktu antara satu 

sampai dua tahun saja. Selain itu, buruh korban PHK lebih memilih 

berwirausaha berjualan roti dan membuka warung dengan bermodalkan 

uang pesangon. Setelah itu mencari pekerjaan tetap yang mendapat 

kepastian penghasilan pada setiap bulannya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Scott (1983:40), untuk mendapatkan penghasilan, petani melakukan 

berbagai alternatif subsistensi dengan mencari sumber lain dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja 

sebagai tukang kecil dan buruh lepas. Subsistensi ini dilakukan untuk 

menambah pemasukan meskipun jumlah yang didapatkan tidak begitu 

besar. 

Pada tahap terakhir buruh korban PHK memanfaatkan hubungan 

keluarga dan teman untuk memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan keluarga 

ini didasari oleh rasa empati antar keluarga yang melihat keluarga lain yang 

sedang mengalami kesulitan. Anak dari buruh korban PHK membantu orang 

tuanya dengan memberi sedikit uang pada setiap bulannya. Seringkali tanpa 

harus memintapun anak-anak tersebut sudah tanggap atau atas kesadaran 

sendiri yang telah menjadi norma dan kewajiban anak yang berbakti pada 

orang tua. Seperti yang dikatakan Scott (1983:41) bahwa sudah lazim terjadi 

hubungan keluarga yang berpola patron klien. Ikatan patron klien adalah 

satu bentuk asuransi sosial yang terdapat pada petani di Asia Tenggara. 

Seperti hubungan patron klien, anak berupaya melindungi orang tuanya agar 

tidak masuk dalam kondisi krisis, sebagai salah satu cara untuk balas budi 
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kepada orang tua. Selain itu keluarga yang lain juga membantu dengan 

memberi sembako atau kebutuhan pokok yang lain agar dapat bertahan 

hidup. 

Membangun jaringan sosial sebagai sebuah mekanisme survival di 

masyarakat bukanlah perkara yang baru. Jaringan sosial ini menjadi bentuk 

mekanisme survival paling awal dan paling banyak digunakan. Dengan 

memanfaatkan jaringan sosial yang ada dapat mengurangi resiko diantara 

mekanisme lain yang akan dilakukan. Jaringan sosial ini adalah suatu 

bentuk pertukaran timbal balik dalam bentuk uang, barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan mendadak. Jaringan 

sosial ini dapat juga berupa hubungan kerabat, keluarga, tetangga dekat dan 

teman kerja. 

Hal yang menonjol lainnya adalah jaringan sosial dengan sesama 

teman kerja dalam ikatan silahturahmi dan hubungan ekonomi yang 

berkaitan dengan pinjam meminjam barang atau uang. Jadi selama masa 

menganggur, para buruh korban PHK banyak memiliki waktu luang, dan 

waktu luang inilah yang dimanfaatkan oleh buruh korban PHK untuk 

bersilahturahmi ke beberapa teman. Hal ini dilakukan buruh korban PHK 

dengan harapan mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang 

sedang membutuhkan pekerja.   

5.2 Adaptasi Dalam Keluarga dan Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto adaptasi sosial adalah proses perubahan 

untuk penyesuaian dengan situasi yang berubah (Soekanto, 2000:34). Dalam 

kondisi ini akan menggambarkan buruh korban PHK dalam menyesuaikan 

diri pada keadaan barunya dalam keluarga maupun masyarakat. Buruh 

pabrik tidak mengalami masalah di dalam keluarganya imbas dari PHK 

yang dilakukan oleh perusahaan tempat buruh korban PHK bekerja. 

Keluarga tetap mendukung dan menerima keputusan PHK dari perusahaan 

serta berusaha mencari cara agar mendapatkan penghasilan dari pekerjaan 

yang lain.  
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Berbeda dengan kondisi keluarga, terdapat perbedaan antara 

tanggapan masyarakat kepada buruh korban PHK PT. PAL dengan buruh 

korban PHK PT. Pakabaya. Masyarakat sedikit banyak menyindir dan 

mencemooh buruh korban PHK PT. PAL karena terkena PHK. Buruh 

korban PHK menyadari dan telah memprediksi sebelumnya bahwa 

masyarakat akan bereaksi seperti itu. Sebelum memutuskan PHK, buruh 

korban PHK telah menyiapkan mental dalam menghadapi reaksi 

masyarakat.  

Mekanisme adaptasi yang dilakukan buruh korban PHK adalah 

dengan benteng diri. Hal ini dilakukan dengan cara bersabar dan menerima 

semua yang dikatakan oleh masyarakat mengenai buruh korban PHK. Buruh 

korban PHK menyadari bahwa masyarakat tidak mengetahui masalah yang 

sedang terjadi. Buruh korban PHK menganggap santai dengan reaksi 

masyarakat yang menyindir dan mencemooh, karena mereka yakin reaksi 

itu tidak akan berjalan lama. Dalam menghadapi reaksi masyarakat, yang 

terpenting bagi buruh korban PHK adalah mental yang kuat dan tetap 

berjalan dijalan Allah SWT. Buruh korban PHK ini berasal dari PT. PAL 

yang notabene salah satu pusat pembuatan kapal terbesar di Indonesia. 

Suatu keadaan lingkungan hidup yang merupakan sebuah masalah 

untuk organisme dan penyesuaian tersebut merupakan penyelesaian dari 

masalah tersebut (Sukadana, 1983:31). Jadi dalam hal ini buruh korban 

PHK harus berusaha menyesuaikan dirinya dengan masalah yang ada, 

karena dengan itu masalah yang dihadapinya akan dapat terselesaikan. 

Buruh korban PHK memahami bahwa lambat laun keadaan ini akan 

terlewati.  

Keadaan terbalik dirasakan oleh buruh korban PHK PT. Pakabaya 

yang tidak mendapat respon negatif sehingga tidak ada tekanan-tekanan dari 

keluarga maupun masyarakat. Dalam mekanisme adaptasi di keluarga dan 

masyarakat buruh korban PHK pada PT. Pakabaya, tidak bereaksi 

berlebihan. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat sekitar yang juga 

bekerja di perusahaan yang sama sehingga masyarakat mengalami perasaan 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

115 
 

SKRIPSI  MEKANISME ADAPTASI KORBAN PHK...  CENDRIA A.H 

yang sama satu dengan yang lain sehingga tidak ada reaksi yang berlebihan 

diantara mereka. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini. Dari hasil 

wawancara terhadap buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat 

disimpulkan, pertama, beberapa alasan terjadinya PHK adalah faktor masa 

kerja, usia dan efisiensi pekerja. Buruh korban PHK beralasan penyebab 

mereka terkena PHK adalah karena kondisi perusahaan yang dalam masa 

sulit dan diambang kepailitan. Selain itu buruh korban PHK mendapatkan 

PHK karena alasan telah masuk dalam batas maksimal masa kerja meskipun 

masih berusia 40 tahun. Memang banyak buruh yang terkena PHK massal 

pada masa pensiun karena dianggap kualitas pekerjaannya yang mulai 

menurun. Namun buruh korban PHK akan sulit mendapatkan kerja kembali 

karena usia yang telah lanjut. Praktis buruh korban PHK dapat mendapat 

pekerjaan dengan membuka usaha sendiri atau ikut bergabung dengan 

perusahaan teman. Buruh korban PHK beralasan jika perusahaan dalam 

mencari pekerja, lebih melihat pendidikan terakhir dari pada pengalaman 

dan keahlian yang dimiliki. Perusahaan memandang bila pendidikan tinggi 

maka pengetahuan dan keahliannya juga tinggi. Perusahaan tidak melihat 

pengalaman bekerja selama berpuluh-puluh tahun di perusahaan 

sebelumnya. 

Kedua, dalam pemberitahuan PHK terdapat perusahaan yang 

memberitahukan adanya PHK dan ada yang tidak memberitahukan. 

Pemberitahuan PHK rata-rata empat bulan sampai satu tahun sebelum 

terjadinya realisasi PHK. Jika tidak ada pemberitahuan PHK, buruh korban 

PHK mengetahui akan terjadi PHK dari isu yang berkembang. Meskipun 

begitu buruh korban PHK masih belum siap dalam menghadapi PHK. 

Terlihat banyak buruh korban PHK yang menganggur dan baru beberapa 

bulan kemudian baru mendapat pekerjaan.  
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Ketiga, pada PHK muncul berbagai masalah yang dialami oleh buruh 

korban PHK, masalah tersebut adalah masalah keuangan. Kondisi keuangan 

buruh korban PHK sangat tidak stabil pasca PHK, meskipun uang pesangon 

sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Masalah sosial 

yang dihadapi oleh buruh korban PHK adalah tanggapan masyarakat yang 

negatif. Tanggapan masyarakat ini didasari karena perusahaan tempat buruh 

korban PHK bekerja adalah perusahaan yang banyak diinginkan oleh 

kebanyakan orang sehingga menjadi hal yang aneh ketika buruh terkena 

PHK. Penilaian masyarakat yang jelek terhadap buruh korban PHK 

dianggap tidak memenuhi syarat. 

Keempat, dengan uang pesangon yang diberikan, buruh korban PHK 

menggunakan uang pesangon tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari saat menganggur dan modal membuka usaha. Adanya uang pesangon 

membantu buruh korban PHK dapat bertahan hidup dalam proses transisi 

dalam mencari pekerjaan baru. Hasil uang pesangon ini ada juga yang 

dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah.  

Mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh buruh korban PHK di Kota 

Surabaya adalah dengan cara melakukan penghematan terhadap kebutuhan 

keluarga sehari-hari. Keluarga buruh korban PHK mengkalkulasi ulang 

jumlah pengeluaran setiap bulannya agar cukup untuk kebutuhan sehari-

hari. Terlebih selama menganggur buruh korban PHK melakukan prioritas 

pada kebutuhan pokok seperti makan dan kebutuhan anak serta tidak 

membeli barang-barang mewah agar tidak membebani keuangan keluarga. 

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, buruh korban PHK juga menjual 

barang berharga seperti mobil, rumah dan tanah.  

Selama menganggur buruh korban PHK juga berupaya mencari 

sumber lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Buruh korban PHK 

mencari tambahan penghasilan dengan berwirausaha membuka usaha roti, 

warung kecil-kecilan dan membuat warung kopi serta menjadi buruh harian 

lepas. Untuk keluar dari keadaan menganggur, buruh korban PHK 
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memanfaatkan jaringan sosial yang ada seperti keluarga dan teman dekat 

untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keahlian masing-masing.  

Dalam menghadapi tanggapan negatif keluarga dan masyarakat, buruh 

korban PHK hanya mendengar dan berupaya menahan diri karena seseorang 

yang menyindir dan mencemooh buruh korban PHK pada dasarnya tidak 

mengetahui yang sebenarnya terjadi. Namun hal ini hanya terjadi pada 

buruh korban PHK dari PT. PAL.  

Dari kesimpulan tersebut dapat ditemukan beberapa proposisi yang 

sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Buruh korban PHK yang bekerja di PT. PAL memanfaatkan pesangon 

untuk kegiatan yang lebih produktif dengan membuka usaha sebagai salah 

satu mekanisme adaptasi. Sedangkan buruh korban PHK PT. Pakabaya 

memanfaatkan pesangon untuk kebutuhan yang lebih konsumtif seperti 

membangun rumah dan kebutuhan sehari-hari.   

2. Buruh korban PHK yang bekerja di PT. PAL beradaptasi dengan 

mendengarkan dan berupaya menahan diri dalam menanggapi tanggapan 

masyarakat yang negatif. Sedangkan buruh korban PHK yang bekerja di 

PT. Pakabaya tidak menemui hambatan dalam beradaptasi dengan 

lingkungannya, karena terdapat persamaan kondisi masyarakat yang sama-

sama mendapatkan PHK. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi Buruh  

 Untuk buruh korban PHK maupun yang belum terkena PHK agar 

mempersiapkan diri untuk mencari sumber penghasilan lain selain 

pekerjaan utama. Jika terjadi PHK secara mendadak, pekerja tidak 

akan kesulitan dalam bertahan hidup. Buruh korban PHK dapat 

membuka usahanya sendiri atau memulai untuk berwirausaha. 

 Jika terkena PHK, buruh korban PHK harus aktif dalam mencari 

pekerjaan dengan memanfaatkan hubungan pertemanan dan diiringi 
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dengan melakukan pelatihan-pelatihan agar keahlian yang dimiliki 

semakin meningkat.  

 

2. Bagi Perusahaan 

 Sebelum melakukan PHK, perusahaan harus memberi informasi 

kemungkinan waktu PHK agar buruh korban PHK dapat 

mempersiapkan dirinya dengan baik. 

 Dalam pemberian uang pesangon, perusahaan harus transparan kepada 

buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada 

sehingga tidak terjadi konflik antara perusahaan dengan buruh. 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan jika terdapat tema 

penelitian yang sama dengan penelitian ini maka perlu adanya indikator 

yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang agar dapat mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah literatur bidang 

sosiologi khususnya yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan 

dan PHK atau dapat pula menjadi landasan untuk penelitian yang sejenis. 
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LAMPIRAN  

1. PEDOMAN WAWANCARA 

2. TRANSKRIP WAWANCARA 

3. SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   :  

Pendidikan    : 

Hari/Tanggal   : 

Riwayat Pekerjaan  

Pekerjaan sekarang apa?  

Berapa lama anda bekerja dengan pekerjaan 

sekarang?  

 

Dulu bekerja dimana?  

Apa pekerjaan sebelumnya? Alasan setiap 

PHK ? Lama waktu untuk kembali bekerja? 

 

Apa bagian pekerjaan yang anda lakukan?  

Pernah bekerja dimana saja?  

  

Proses PHK  

Pada tahun berapa anda ter-PHK?  

Alasan anda mendapat PHK?   

Apakah ada pemberitahuan PHK? Berapa lama 

sampai ter-PHK? 

 

PHK masal/tidak ? Saat itu berapa jumlah yang 

ter-PHK? 

 

Sudah berapa kali anda mendapat PHK?  

Apakah mendapat pesangon?   

  

Mekanisme Adaptasi  

Setelah ter-PHK apa yang anda lakukan? 

Kegiatan sehari-hari? 

 

Bekerja apa?  

Bagaimana kondisi keluarga? Kesulitan 

keuangan?  
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Apa masalah yang terjadi di keluarga setelah 

ter-PHK? 

 

Bagaimana memulihkan stabilitas keluarga?  

Bagaimana persepsi masyarakat ketika anda 

ter-PHK? Apakah ada yang menggunjing? 

Malu/tertekan? 

 

Lalu bagaimana juga persepsi keluarga?  

Apa yang anda lakukan setelah PHK? Utang? 

Gadaikan barang?nyari kerja? 

 

Bagaimana anda mendapat pekerjaan?  

Berapa lama anda mendapat pekerjaan baru?  

Apa kesulitan anda dalam memperoleh 

pekerjaan? 

 

Apakah pernah mendapat bantuan? Dari 

keluarga? Pemerintah? Teman? 

 

Apakah anda mengikuti pelatihan setelah 

PHK? Mendapat sertifikasi? 

 

Apakah anda menjadi anggota serikat buruh?   

Setelah PHK masih menjadi anggota buruh?  

Bantuan apa saja yg di berikan?  

Mendapat bantuan informasi peluang kerja?  

Apakah anda ikut agen kerja?  

  

Buruh Berkeluarga  

Bagaimana anda dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga? 

 

Bagaimana anda membiayai pendidikan anak ?  

Bagaimana pemenuhan kesehatan keluarga?  
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Bu Sahriyati 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 58  

Pendidikan    : Tidak Sekolah 

Hari/Tanggal   : Rabu/12 Oktober 2016 

 

Jam mulai menunjukkan pukul 09.23, peneliti mulai berangkat bersama 

rekannya yang bernama khoirul bariyyati untuk menemui salah satu informan. 

Sebelum menuju ke informan, peneliti bertemu dengan teman dekat untuk 

diantar ke rumah informan yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Kami 

berjalan sekitar 50 meter menuju rumah informan di bawah teriknya matahari 

yang panas. Setelah berjalan sedikit kami tiba di rumah informan dan 

mewawancarai informan tersebut. 

 

P Assalammualaikum..  

I Wallaikumsalam 

P Ibu dulu bekerja dimana bu? 

I Pabrik korek 

P Oh yang sini itu? Sudah berapa lama bu kerja disana 

I Iya, 3 tahunan 

P Terus yang kemaren PHK itu tahun berapa bu? Baru baru ini atau? 

I Ya 3 tahunan ini bulan 11 tahun 2013 akhir itu 

P Sudah berapa lama bu kerja disana? 

I Pokok e  (usia) 55 itu sudah di PHK 

P Lalu dulu sudah bekerja pada usia? 

I Sekitar 23 

P Kalo ibu namanya siapa bu? 

I Sahriyati  

P Usianya sekarang berapa bu? 

I Sekarang 58 
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P Kalo dulu terakhir pendidikannya apa bu? 

I Gak sekolah 

P Mungkin ibu bisa menceritakan bagaimana dulu bekerja sampai sekarang 

telah mendapat PHK 

I Ya mulai awal sampai akhir di pabrik korek 

P Berarti sudah 22 tahun bekerja disana. Dulu alasan ibu di PHK itu apa bu? 

I Karena usia lanjut, karena mengurangi karyawan 

P Ibu tau gak yang ter-PHK dulu berapa? 

I Oh.. banyak, yah ada 100 orang itu terus saya setahun lagi baru saya 

P Dulu ada pemberitahuan terlebih dahulu gak sebelum PHK? 

I Kalo yang seratus sih enggak, pagi itu langsung ada kabar langsung. Itu 

masih anak-anak itu usia 40, 42, 41  

P Itu penyebabnya apa bu ter-PHK 

I Katanya pengurangan karyawan karena perusahaan lagi macet  

P Pengurangan? Krisis macet, banyak ruginya maksudnya keuntungannya 

sedikit gitu ya bu. Dulu ibu bagian pekerjaannya apa bu?  

I Bagian anu, mesin puyek ituloh 

P Itu gimana bu? 

I Mesin puyek itu ya, bendul dari otomatis langsung di mesin isi, mesin isi 

terus disayat, mesin puyek terus di uyek itu terus di mesin isi yang atas-

atas  itu  

P Kalo tadi kan ada 2 periode PHK yang pertama sekitar 100, kalo yang 

waktu itu ibu berapa orang? Ibu sudah di beritahu sebelumnya akan di 

PHK? 

I Itu bertahap, iya 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu 

P Gimana bu kalo buat pesangonnya? 

I Ya kalo pesangonnya itu alhamdulilah ya radi lumayan (agak lumayan) 51 

(juta), kalo yang banyak itu 41, 42 juta 

P Berarti ibu saat itu sudah siap kalo mau ter-PHK? 

I Sudah.. sudah.. 6 bulan lalu sudah diberitahu kepala bagian 

P Apakah memang dulu waktu ter-PHK itu karena usia ibu sudah 55 tahun 

I Iya cuma kurang satu bulan, karena kelahiran saya kan bulan 12 nah PHK 

nya bulan 11 nah selisih 1 bulan tok mas 

P Berarti 6 bulan sebelum PHK sudah mendapat kabar ya bu 

I Iya kurang 6 bulan, 3 bulan sudah di kasih tahu kepala bagian, kalo yang 

lain-lain itu enggak. Pagi, sorenya jam 3 langsung diambil yang 100 lebih 

itu 

P Itu sampai demo gak bu, protes 

I Enggak, Cuma anak-anak itu cemas. Aku salah opo kok di PHK ya Cuma 
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alasan perusahaan sudah lama kerja. Sudah 30 lebih itu loh. Kan 

perusahaan Cuma 25 tahun lah itu sudah 30 tahun, 31, 32 tahun kerjanya 

P Itu rata-rata yang di PHK laki-laki atau perempuan bu? 

I Perempuan, memang yang paling banyak perempuan yang kerja disana  

P Kalo ibu dulu per bulannya berapa bu upahnya? UMR?  

I Itu masih sedikit, iya UMR tapi cuma berapa itu 

P Sekarang 3 juta itu bu? 

I Iya sekarang itu, dulu Cuma berapa ya, kalo gak salah 12 itu, iya satu juta 

dua ratus. 

P Setelah ter-PHK itu apa bu yang ibu lakukan untuk memenuhi kebutuha 

hidup? 

I Ya Cuma uang saya tabung, lama-lama kan ya habis uang tabungannya, 

buat benahi rumah, pawon ituloh buat jeding (kamar mandi) terus tinggal 

sedikit ya buat makan, kan ini sudah 3 tahun kan 

P Tadi kan ibu sebelum ter-PHK kan sudah diberitahu 6 bulan sebelumnya, 

nah itu ibu sudah siap-siap gak, nah siap-siapnya itu gimana? 

I Ya katanya jangan dipikir itu bertahap katanya gitu, oh iya pak, kalo ibu di 

PHK gimana? Ya gpp loh pak kalo sudah waktunya ya gpp loh pak Cuma 

selisih 1 bulan. 

P Tapi mohon maaf  ya bu tanya, ibu ini bukan tulang punggung keluarga 

kan, masih ada suami kayak gitu 

I Gak ada yang kerja, gak ada 

P Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu bu gimana? 

I Saya momong, anaknya tetangga, 1 bulan 600, baru 2 bulanan. Ya saya 

juga ditranfer dari anak saya yang di blitar itu kadang 500, kadang 400 gak 

mesti 

P Jadi setelah ter-PHK itu ibu menganggur, nah kembali bekerja lagi itu 

kapan bu? 

I Iya, iya lama setelah itu saya jaga warung ini,  

P Jadi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ini  ibu dari pesangon sama 

dari anak? Mungkin sekarang tambahannya ya ngasuh anak tadi 

I Iya 

P Mungkin ada kesulitan keuangan gak bu setelah ter-PHK 

I Kadang ya masih, kan cuma berapa itu kadang 600, kadang 400 tambahan 

dari blitar itu kadang 500, kalo gini kadang ya 300 

P Pernah gak bu setelah ter-PHK itu sampai pinjam/utang  

I Ya iya mesti itu, kadang kan ada adik yang dibungur ya kalo kesini itu 

bawa sembako 

P Selain itu bu 
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I Ya bahan pokok itu kan mbah ada disini 

P Tanggungannya bu masih ada berapa? 

I Gak ada 

P Ibu anaknya berapa sih bu 

I 3 

P Udah kerja semua? 

I Iya, Udah keluarga semua 

P Kalo dari persepsi masyarakat saat ibu ter-PHK itu gimana bu? 

I Gak tau, dulu tuh gak tau, lama-lama ada yang tanya kok gak kerja? iya 

prei (libur). Kan disini masyarakat semua pabrik korek dan sudah tau, ya 

banyak yang kerja di pabrik korek. Ya sekarang tinggal sedikit yang kerja 

disini. Tinggal gak ada 10 orang 

Layli Lah bu tun itu di PHK karena apa bu? 

I Bu tun iku di usia 42 

P Itu kenapa bu 

I Itu kerjanya sudah lama 32 tahun, terus di PHK, kerjanya sudah mulai 

kecil 

P Alasannya sama kayak ibu pengurangan pekerja? 

I Iya sama 

Layli Bu tun itu yang ikut 100 orang yang di PHK itu ta bu? 

I Iya 

P Berarti ndadak itu bu 

I Iya ndadak, waktu itu bu tun gak dengar yang dengar aku, aku kan 

kerjanya wira-wiri, lah bu tun kan kerjanya di mesin aku kan pelayan kan 

tau. Terus bu tun tak bilangi saiki usum (musim) e PHK. Ahh... gak  

paling de, iku PHK ne bertahap. Iyo .  jam 1 baru sholat itu dikasih tau 

kalo PHK terus dicateti jam 2 panggilan di kantor langsung bayaran. Uang 

itu sudah di amplop jadi tinggal ngambil satu-satu 

P Kalo ibu dulu ikut serikat buruh gak? 

I Enggak pokok e cuma kerja, tapi kalo SBSI berangkat ya cuma orang laki-

laki yang ikut. Iya laki-laki paling wakil-wakil yang berangkat demo. 

P Jadi bantuan dari pabrik itu cuma pesangon aja itu bu ya yang menjadi 

haknya pekerja. Kalo ibu dulu waktu masuk pabrik itu ada lowongan apa 

diberitahu teman bu? 

I Enggak, aku minta tolong orang karangrejo mandor saya. Kan aku sudah 

kerja setahun terus hamil terus cuti gak kerja selama 13 tahun, 13 tahun 

cuma punya anak 3 yang paling kecil TK besar aku mulai kerja terus saya 

minta mandor saya. 

Irul Loh ketika ibu kerja terus yang ngasuh anak yang paling kecil siapa bu? 
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I Bapaknya yang jaga, bapaknya kerja malam saya pagi jadi gantian jaganya 

Irul Kalo temen-temen ibu yang kena PHK itu kenapa bu? Sudah berumur gak 

bu waktu di pecat? 

I Ada itu cak di karena sering sakit, sakitnya ambien itu. Belum berumur 

sih. Itu di PHK karena sering sakit, terus ada pengurangan sama dengan 

bapa sini 

P Ohh.. bapak dulu juga kerja disana juga bu? Itu masuknya bareng sama 

ibu? 

I Iya,  masuknya ndak sama bapak dulu yang kerja disana 

P Kalo bapak kena PHKnya karena apa bu? 

I Karena sakit, dulu pernah jatuh dari atas terus ketambahan dirumah jatuh 

P Itu dulu dipecat dari pabrik apa bapak ngundur kan diri? 

I Endak itu dari pabrik yang melakukan 

P Waktu itu bapak usia berapa bu 

I Ya belum 50 itu 

P Juga tetep masih dikasih pesangon juga bu? 

I Iya dapet pesangon juga tapi masih sedikit dulu 15 atau berapa gitu 

P Padahal sudah lama kan itu bu? Maksudnya usia kerjanya kan udah lama? 

I Iya sudah lama 27 tahun 

Irul Terus sekarang bapak kerja apa bu? 

I Gak kerja sekarang 

P Dulu waktu bapak sudah gak bekerja lagi setelah ter-PHK itu kerja 

kembali gak bu? 

I Ya kerja ikut nguli, ya nguli ya enggak sudah satu bulan dua bulan sudah 

gak kerja 

Layli PHK iku, warung ini sudah ada belum? 

I Gak, Sak durunge PHK wes onok warung e 

P Saat bapak ter-PHK itu ada gak sampek ada masalah keluarga gitu? 

I Enggak, bapaknya itu semaunya kalo dikasih tau malah gak mau, yawes 

sak karepe kulo ngoten.. 

P Ketika ibu ter-PHK ada gak gunjingan dari tetangga atau keluarga tentang 

ibu, mungkin ada rasa malu  gitu bu? 

I Enggak.. enggak ada  

P Gimana bu ada gak kenalan yang belum berkeluarga terus ter-PHK 

I Masih bekerja yang muda itu, tapi belum di PHK kebanyakan yang masih 

belum menikah itu masih bekerja.  

P Kalo yang tadi seratus orang di PHK bareng itu umurnya berapa bu? 

I Ya sekitar 40an, 40,41,42 ada yang belum 40.  

P Itu tadi bu siapa bu? 
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I Sana bu sriatun, sudah dari situ 

P Belum, nanti mau kesana. Kalo dulu pegawainya berapa bu? 

I Kalo dulu ribuan kebanyakan perempuan, dulu bagian mesin yang ngisi itu 

hampir tiga ribu 

P Yaudah gitu aja bu ya terima kasih atas waktunya, maaf merepotkan 

I Ngeh.. ngeh.. mas terima kasih 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Sriatun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 53  

Pendidikan    : SD 

Hari/Tanggal   : Rabu/12 Oktober 2016 

 

Setelah mewawancarai Sahriyati kami langsung menuju rumah bu 

Sriatun yang tidak jauh dari rumah sekitar 20 meter. Disana bu sriatun sedang 

momong cucunya. Dan yang ada dirumah tersebut ada bu sriatun, cucunya dan 

anaknya.   

P Bu dulu juga kerja sama bu hartati 

I Iya di PT pakabaya 

P Dulu ibu bekerja disana berapa lama 

I Sudah 32 tahun mulai tahun 1981 sampai 2013 akhir 

P Waktu itu ibu umurnya berapa? Itu karena apa bu 

I Di PHK umur 47, masa kerja sudah lanjut, masa kerja e 30 tahun sudah 

P Sebelum disitu kerja dimana? 

I Ya disitu terus sejak kecil, mulai umur 12 tahun hahaha... 

Irul Setelah ibu gak kerja disitu terus ibu kerja dimana bu? 

I Gak kerja, diberhentikan dari situ ya sudah 

P Banyak ta bu waktu itu yang ter-PHK? 

I Buanyak dulu, alasannya depnaker masa kerja sudah 30 tahun keatas tanpa 

terkecuali kayak mandor kayak semuanya pokok e ke 30 tahun 

P Kira-kira berapa banyak bu itu? Sekitar 100 orang  bu? 

I Ohh buanyak sekali pokok waktu PHK besar-besaran, ohh lebih tapi yaitu 

masalah e, gak tau ya alasannya depnaker ya itu tapi  langkah selanjutnya 

UMR mundak iku loh masalah be.e gak kakean karyawan paling gak kakean 

opo pokoke alasannya gitu. 

P Pas UMR mau naik itu ta bu UMR?  

I Belum naik pas itu, mau naik terus PHK alasannya ya itu maeng masa kerja 

sudah 30 tahun ke atas. 

P Tapi ibu masa kerjanya sudah 30 tahun lebih? 
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I Lebih memang 30 tahun keatas semuanya, ada  yang 32, 34 

P Mungkin ada temennya ibu yang belum 30 tahun yang ter-PHK? 

I Kalo itu masalah usia, kayak  de har itu masa kerjanya kan masih 23 tahun 

apa berapa gitu terus usianya masih 55,kayak de har itu usianya 55 sudahan 

ada yang sakit-sakitan, macem-macem 

P Itu memang yang bekerja disana berasal dari sini aja ya bu? 

I Banyak, malah orang pagesangan jarang, gak mau kerja disana 

Irul Itu sebelum di PHK ada pemberitahuan sebelumnya gak bu? 

I Enggak, enggak diberitahu, cuma ada mandor terus ada nama-nama, daftar 

mu ada  disana terus ada tulisan dapet berapa-berapa gitu. 

P Ibu siap gak bu saat itu menghadapi PHK, maksudnya kan PHKnya dadakan 

gitu? 

I Ya bingung, lapo? masalah e opo, gak tau loro gak tau opo-opo moro-moro 

di PHK, yo iku mau alasan e 30 tahun iku mau. Nek 30 tahun ancene ada, 

nek yang dulu-dulu itu 25 sudah di PHK 

P Dan itu juga banyak yang dadakan ter-PHK? 

I Ya semuanya itu gak tau semua itu, katanya langsung dari depnaker, 

undang-undang katanya gitu 

P Dari buruh gak ada yang protes-protes gitu ta bu? 

I Gak ada... ya itu mau alasan e, kan PHK ne yo memenuhi syarat mas 

seandainya dua gaji dapet sedikit karena gajinya sedikit UMRnya kalo 

sekarang dapetnya banyak karena UMRnya juga besar. Asal mulanya ya 

sama 2 kali gaji itu perhitungannya ya sama 

P Kalo ibu dapet berapa bu? 

I Dulu dapet 47.250 itu hitungannya masa kerja 30 tahun itu terhitung berapa 

tahun mok an gak 30 tahun, mboh 24 ta piro ngono dadi gak 30 tahun 

dibayar 30 tahun kan masa kerjanya dari depnaker kan cuma 25 tahun jadi 

dibayar 25 tahun. Tapi kan UMR nya dulu berapa se cuma satu juta seratus 

tak piro iku dulu sing pas aku di PHK wingilah nek sekarang kan sampek 3 

juta. Lah yang sekarang di PHK itu enak kalo masa kerjanya itu kan 2 kali 

gaji dikalikan masa kerjane 24 iku maeng dadi hampir seratus. Nah itu 

teman ku yang belum PHK di Jayabaya itu kemaren dapet 99 juta. Gitu itu 

kemaren kalo PHK itu asline serius cuma yang waktu aku dulu itu kan cuma 

sedikit. Maksud ku yo sing disayangno lapo mekso UMR naik tapi sing 

dikorban no buruh sing lawas di PHK masalah e ngono tapi jare ne undang-

undang depnaker yowis... 

P Terus waktu itu sempet bingung gak bu? 

I Iyo bingung waktu iku, dapet uang iku ngene duwek gae opo sakmene 

keh’e, wong sek seneng nyambut gawe wong ibu loh gak tau sakit-sakitan 
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gawe surat dokter ae gak pernah ibu, punya askes ae juarang perikso-perikso 

iku sak keluarga yo jarang perikso-perikso iku.  

P Terus setelah ter-PHK itu apa yang ibu lakukan? 

I Itu dibikin HL sama dia 

P HL itu apa bu? 

I HL itu Harian Lepas kalo kerja dibayar kalo enggak ya gak dibayar sampek 

sekarang lak HL tok situ 

P Ibu juga ikut gak? 

I Ya bikin surat permohonan lagi buat HL gak diangkat tetap 

P Ibu sampek sekarang gitu? 

I Enggak ini sudah momong sekarang 

P Jadi setelah itu gak kerja lagi bu? 

I Kerja dulunya ya HL itu loh.. setahun setengah, semua masih dipake lagi 

semua siapa yang mau 

P Secara gaji juga ya lebih sedikit ya bu? Berapa bu? 

I Iya nek sekarang gaji itu 110 ta 105 gitu nek anak HL sekarang dikasih 80 

P Ibu dulu jadi selama setahun setengah disana? 

I 50 anak tetap 75 pokok e kacek 25 gitu 

P Dulu ibu dapet 50 tapi gak kerja setiap hari? 

I Kerja setiap hari, kalo kerja ya dibayar kalo enggak ya gak dibayar, wes 

tanpadapat apa-apa meskipun hari raya meskipun tahun baru meskipun sakit 

itu loh enggak dapet tambahan. HL itu ndok kono yo ngono saiki. Saiki 

hidup lagi tapi HL yang tetap cuma sedikit, yo pinter alasan e ngene-ngene 

kan enak ngene iki wes ngepul tangga-tangga ne dewe ngene iki lak akeh 

sing kerjo terus akeh lak jange tahun baru leren, mari tahun baru masuk lagi 

wes sabtu minggu kerja kan gak ada lemburan gak ada tambahan apa kerja 

keras terus hari raya kurang berapa posoan iku terus libur wes dadi gak 

ngekek i HR en wes. 

P Dadi di hitung per harinya? 

I Iya di hitung per harinya wes koyok ngono iku. 

P Setelah ter-PHK itu ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu gimana? 

I Ya alhamdulillah kan ibu masalah ibu dulu kan kerja repot kan untuk anak-

anak sekolah, waktu ter-PHK itu anak-anak sudah gak sekolah semua. Ya 

alhamdulillah mau kerja semua, ya sak sembarang e sing penting kerjo 

pokok nya kerja semua lah istilahe 

P Ibu anaknya berapa bu? Sekarang sudah kerja semua 

I Tiga, ya alhamdullilah pokok  e kerjo opo yo ning pabrik yo ngono iku, 

pokok e gelem kerjo 

P Sampek kesulitan uang gak bu, sampek gadaikan barang utang atau gimana 
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I Ohh enggak ya gak sampek kayak gitu, soale opo kebutuhan e iku maeng 

loh cuma makan setiap hari, ya itu gak pernah soale tinggal aku sendiri sak 

umpomo ya ada suami ada anak-anak ya kerja semua. Dadi tinggal hidup 

sendri hitu loh mas. 

P Jadi gak terlalu berat ya bu 

I Gak terlau lah soale kan waktu itu anak-anak wes berhenti sekolah jadi gak 

bingung, coba waktu sekolah dulu yo paling bingung mas, bingung e kan 

nek pas nyekolah no arek-arek iko loh mas bingung. 

P Kalo bantuan dari keluarga gitu ada gak bu? 

I Enggak.. enggak ada ya belum ada 

P Ibu dulu ikut serikat buruh gak bu? 

I SPSI, ada habis itu SPSI ada tapi sekarang gak ada 

P Ibu sempet ikut gak 

I Ya iya ikut 

P Kalo demo gitu ibu ikut gak? 

I Kalo demo itu masalah e ngene mas, demo.. ada demo sakjane wes disiapi 

mobil tapi disiapi tok lah gak onok sing ngongkon melu yo gak budal mas, 

gawe jogo tok, sak umpomo onok sing liwat ngono nek onok bendera lak 

gak obyak-obeyak lak nek gak ketok montor e yo diserbu pabrik e cuma 

digawe  jogo-jogo yo sakjane wes disiapi mobil tapi yo gak disuruh ikut. 

Puinter-puinter... sakjane nek onok demo ngono yo dicepak i montor cuma 

yo gak tau ikut. Pokok e butuh e nyambut gawe ae tapi sing urusane wong 

gedhe-gedhe yo gak ngerti. Dadi montor e diepak i loro ta piro ngono di 

dekek pinggir dalan ambek onok bendero ne tapi yo gak onok sing budal 

ngono iku. 

P Ohh.. iya ya nek gak nyiapno lak diobrak i 

I Soale nek gak nyiapno sing pabrik kono kan golek i pabrik, mlebu langsung 

diserbu masuk terus diseret i ngono. Enak e nek bayaran e mundak temen yo 

uenak kabeh yo sing soro yo sing ngono-ngono iku. 

P Setelah PHK ada keluarga atau tetangga pernah digunjing gitu 

I Gak ada nek aku tambah gini aku loh sek karep nyambut gawe tapi pabrik e 

sing gak karep aku aku malah bilang gitu kan wes ter-PHK oleh pabrik 

alasan e yowes tepat masa kerja 30 tahun.  

P Ibu usianya berapa bu 

I 53,  sek sehat  asline wong awak iki sek pengen kerjo e 

P Jadi setelah PHK itu ibu sudah siap ya bu? 

I Yo kaget mau iku loh mas yo opo yo sediluk ngono hari senin ngene 

maringono hari rabu iku dicelok tahun iki sampek tahun iki sampek habis, 

dadi koyok diurut ngono loh mas. 
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P Kalo ibu sama bapak asli surabaya? 

I Kalo bapak asli surabaya kalo ibu asli madiun 

P Kalo bapak kerja dimana ibu? 

I Kerja dijalan, wiraswasta dewe mas 

P Ibu ada kenalan orang yang ter-PHK tapi masih belum menikah? 

I Masih bujang ngono ta mas yo juarang paling yo sing HL iku sek bujang 

kabeh. 

P Ohhh.. jadi ibu sudah siap bu ya dulu ter-PHK 

I Ya alhamdullilah e wes gak tanggungan anak  lagi wes lulus kabeh. Soale 

dulu teman-teman e ibu dulu yo buanyak yang itu moro-moro dipanggil 

terus PHK padahal anak sek sekolah sek repot-repot ngono o sek ada yo 

buanyak sek an. 

P Ibu dulu pendidikan nya terakhir ibu apa? 

I Apa ya SD gak lulus hahaha....dulu tahun 1981 itu disekolah kan sama 

pabrik opo nek ngarani buta huruf ta opo ngono di balai desa. Anak-anak 

kecil itu yo buanyak, kerja tapi setiap jam7 itu di keluarkan oleh yang punya 

pabrik itu sekolah dibalai desa. Dibayari, disangoni sampek kejar paket A 

tapi saya belum sampek kejar paket A, uakeh biyen sing disekolah no iku. 

P Berarti kerja nya setelah sekolah itu? 

I Ya kan pagi masuk absen wayah e sekolah metu kuabeh, terus sekolah 

kabeh ning balai desa arek akeh sekolah teko pabrik korek iku, yo lilik iku 

sing duwe pabrik korek, eh anak e sing duwe pabrik korek iku yo sak umur 

an ambek aku. Ngono iku engko moleh jam 9 jam 10 engko balik kerjo 

maneh ning pabrik 

P Berarti ibu sejak 12 tahun sudah kerja disana bu? 

I Iya ibu sejak kecil sudah tinggal di surabaya ket mulai 1976 sama bulek 

dulu.  

P Saat itu ibu kok mau kerja bu padahal ibu masih kecil? 

I Aku an ambek bulek kan koyok ngene gak bener ngono gak bener, bulek ku 

kan kepala bagian di Jayabaya,jayabaya kan sebelah e iku akhire aku mikir-

mikir, padahal aku tanya tok iku loh langsung kerja tanya ngene tok mas 

wonten tambahan nok pabrik, sampean arep nyambut gawe ta nduk,  

enggeh, ngono wes nyambut.. hahaha... ngono tok loh ambek satpam wes di 

kon kerjo. Biyen ngono tok iku langung kerjo, yo ngono wes diterima 

P Sekarang angel bu, harus SMA baru dapet kerja 

I Saiki lulusan SMA ae sek leren ditumpuk iku, ngono biyen iku uakeh sing 

kerjo ning kono gak aku tok, arek-arek cilik-cilik yo akeh pas iku. Ngonoiku 

akhire yo disekolah no 

P Terus bisa kerja ya bu saat masih kecil itu 
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I Ya biyen nyambut gawe iku gak koyok saiki dikon kudu isok ngene ngono i 

gak peroso ku biyen. Kerjone yo onok kotak terus dikek i alat e iku opo iku 

maeng ngono biyen iku. Gak tertekan koyok saiki, nyambut gawe disek iku, 

koyok wong dulen ngono iku loh. Ngono iku sing duwe pabrik biyen iku 

jowo. 

P Paling dulu itu suruh masukin koreknya ke kardus gitu  ya bu 

I Yo ngono iku tapi ne kan kita sekarang harus dapet pendapatan harus 

sekarang-sekarang. Nek biyen iku gak onok mesin karyawan e sing diakeh i 

masio titik-titik kan entuk e akeh nek saiki wong e titik mesin e sing diakehi 

ya 

P Ya bu gitu aja terima kasih bantuan. 

I Iya mas sama-sama.. 
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