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Abstrak

Di lingkungan perusahaan dalam negeri marak terjadi pelanggaran hak-hak normatif buruh
perempuan. Berdasarkan realitas tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif-
eksploratif. Penelitian ini berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu Teori Feminisme
Sosialis yang menjelaskan bahwa penyebab utama ketertindasan perempuan adalah
keterkaitan kapitalisme dan patriarki sehingga diperlukan gerakan pembebasan perempuan.
Teori ini menjadi landasan hasil penelitian bahwa kurangnya kesadaran gender baik buruh
perempuan, pengusaha dan pemerintah menjadikan buruh perempuan harus menghadapi
ketertindasan sehingga mengalami keterasingan dari fungsi reproduksi dan produksinya. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat derajat pelanggaran seperti pelanggaran pada
kesetaraan pengupahan, hak cuti haid, hak cuti hamil, hak menyusui, dan hak berorganisasi.
Berdasarkan derajat pelanggaran ini maka diperlukan upaya untuk menghapuskan penindasan
kepada buruh perempuan. upaya yang paling sering dilakukan oleh perempuan aktivis buruh
ini adalah kelompok belajar, pelatihan dan pendidikan gender, propaganda, advokasi melalui
tripartit, pemogokkan kerja, dan turun aksi ke jalan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang
dilakukan merupakan cara efektif dalam membangun kesadaran gender di lingkungan
perusahaan.

Kata Kunci: Perempuan aktivis buruh, ketertindasan buruh perempuan, hak normatif
buruh perempuan, upaya pembebasan buruh perempuan, dan perusahaan dalam negeri.

Pendahuluan

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelanggaran hak normatif buruh perempuan
di PMDN Kabupaten Mojokerto. Tingginya jumlah buruh perempuan dalam perusahaan tidak
mengakibatkan peraturan di perusahaan menjadi sensitif gender. Hal ini dikarenakan ternyata
sering kali di dalam perusahaan terjadi penyimpangan yang menjadikan buruh perempuan
diperlakukan semena-mena. Contoh saja pada buruh perempuan yang sedang hamil untuk
mendapatkan cuti harus mengikuti mekanisme yang terkesan dipersulit oleh pihak pabrik.
Selain itu, upah lembur pada buruh juga tidak dibayar dikarena menurut pihak pabrik hasil
lembur tidak memenuhi target sehingga itu merupakan perlakuan yang sah kepada mereka.
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Ketika terdapat beberapa buruh yang telah mencapai target maka untuk lembur di hari
berikutnya, ia akan diberikan tugas yang lebih banyak dan berat. Hal ini menunjukkan bahwa
buruh akan selalu dipersulit untuk mencapai target yang diberikan.

Berawal dari sering mencuatnya permasalahan buruh perempuan menunjukkan bahwa
perempuan yang berpartisipasi di dalam perusahaan masih megalami bentuk diskriminasi.
Praktek diskriminasi tersebut dipicu atas ketidaksadaran gender antara buruh perempuan,
perusahaan, dan pemerintah. Mereka masih memiliki kesadaran semu yang menjadikan
perempuan merupakan kaum inferior. Aturan-aturan di dalam perusahaan masih menerapkan
sistem patriarki atas pembagian-pembagian kerja terhadap perempuan. Hal ini berdampak
pada pemenuhan hak normatif buruh perempuan. Banyak buruh perempuan yang menjadi
terabaikan kebutuhan-kebutuhan khususnya seperti pemenuhan hak reproduksi mereka.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh buruh perempuan, maka harus ada
upaya untuk memperjuangkan nasib buruh-buruh perempuan. Upaya ini dapat dilakukan oleh
kaum perempuan yang menggeluti isu-isu gender mengenai hak buruh perempuan terutama
keikutsertaan dalam organisasi yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang
berkeadilan. Upaya penyadaran gender tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat menjadi
setara dan menjunjung hak asasi setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan peluang
buruh perempuan untuk menyuarakan kepentingan mereka sangatlah besar.

Berdasarkan realitas mengenai buruh perempuan di atas, maka dalam penelitian ini ingin
mengetahui Pertama, apa saja bentuk pelanggaran hak normatif buruh perempuan yang terjadi
di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto dan bagaiamana upaya-upaya yang
dilakukan oleh Perempuan Aktivis Buruh di Kabupaten Mojokerto dalam memerjuangkan
kesetaraan hak-hak normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten
Mojokerto. Hal ini dikarenakan bahwa Perempuan Aktivis Buruh di Kabupaten Mojokerto
merupakan aktor di dalam struktur perindustrian. Ia memiliki peran besar dalam mengajak
buruh perempuan untuk turut aktif dalam kegiatan yang sensitif gender. Mereka mampu
menjadi provokator yang menghendaki kesetaraan posisi buruh perempuan di mata perusahaan
dan meniadakan bentuk-bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap buruh perempuan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hak
normatif di lingkunga perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto dan upaya perempuan aktivis
buruh dalam mengangkat isu-isu pelanggaran tersebut untuk melakukan upaya perjuagan
terhadap pembebasan buruh perempuan melawan ketertindasan yang dialami di lingkungan
perusahaan.

Kerangka Teori

Dasar pandangan feminis adalah kesetaraan itu tidak bersifat alamiah yang sudah ada
sejak manusia dilahirkan. Dengan mengembangkan pemahaman macam ini kaum feminis
dituntut untuk melihat pengalaman material sehari-hari kaum perempuan dan memeriksa cara
mereka digambarkan dan menggambarkan diri dalam berbagai praktek. Feminisme mencoba
untuk memecahkan permasalahan mengenai pengalaman ketertindasan sebagai perempuan,
mempertanyakan relasi-relasi kekuasaan yang berlangsung pada perempuan. feminisme
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memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan menuju penataan hubungan-hubungan
sosial baru di mana perempuan sama dengan laki-laki menjadi subjek utuh dalam membuat
keputusan dalam alokasi kekuasaan dan sumber-sumbernya (Jackson dan Jones, 2009: 2).

Kemudian Feminisme sosialis mengasumsikan bahwa ia mengawinkan antara
pandangan feminisme marxis dan radikal (Fakih, 1996: 90). Kapitalisme dan patriarki adalah
dua kekuatan yang saling mendukung. Kemudian terdapat tiga pandangan para ahli mengenai
Feminisme Sosialis yaitu Juliet Mitchell, Iris Youg, dan Allison Jaggar (Tong, 2008: 170-
184). Menurut Juliet Mitchell bahwa di dalam opresi perempuan terdapat dua buah sistem kuat
yang bergabung untuk melakukan opresi kepada perempuan. Selain itu, menurut Iris Young,
opresi perempuan ini tidaklah menggunakan analisis pembagian kelas melainkan harus
menggunakan analisis pembagian kerja. Hal ini menjelaskan adanya konsep Alienasi yang
mengakibatkan perempuan terfragmentasi dari rubrik seksualitas, motherhood, dan
intelektualitas.

Oleh karena itu diperlukan sebuah bentuk pembebasan perempuan. Timbulnya
kesadaran bahwa perempuan adalah kaum tertindas, akan membuat para perempuan bangkit
emosinya untuk memperjuangkan kesetaraan. Upaya yang dapat mereka lakukan ini melalui
propaganda-propaganda, yang tujuannya memberi kesadaran kepada para perempuan bahwa
pekerjaan publik juga layak untuk mereka kerjakan. Hal ini dikarenakan kondisi perempuan
dalam industri di Kabupaten Mojokerto yang berkaitan dengan perkembangan sistem ekonomi
ternyata terus memarjinalkan peran-peran perempuan. Kondisi-kondisi ini menjadi fokus dari
beberapa perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto dalam memperjuangkan
kesetaraan gender dalam pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan di lingkungan
perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto

Metode Penelitian

Pendekatan eksploratif-kualitatif ini digunakan karena ingin menafsirkan pemahaman
terhadap perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh Perempuan Aktivis
Buruh di Kabupaten Mojokerto. Subyek penelitian ini adalah perempuan aktivisi buruh di
Kabupaten Mojokerto yang berasal dari SBK, PPBI, FSPMI, SBM, dan Pembebasan. Untuk
mendapatkan data dari subyek penelitian ini maka dilakukan dengan cara observasi,
wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan penelusuran data online. Data-data ini
didapatkan dengan instrumen yaitu pedoman wawancara, kamera, alat perekam suara, serta
buku catatan. Data-data yang ditemukan akan dianalisis secara mendalam menggunakan teori
yang digunakan.

Hasil Pembahasan

Peneleitian ini akan menjelaskan dua permasalahan besar yaitu bentuk peelanggaran hak
normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto dan upaya
perempuan aktivis dalam memerjuangkannya.

Pertama, dalam lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten mojokerto sering terjadi
pelanggaran hak normatif buruh perempuan berdasakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan bab yang
tertera pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada Bab III mengenai Kesempatan dan
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Perlakuan Yang Sama tenyata di Kabupaten Mojokerto ini masih dihadapkan pada pandangan
pengusaha yang menganggap bahwa buruh perempuan ini hanyalah elemen pelengkap dari
laki-laki. Buruh perempuan masih diperlakukan sewenang-wenang seperti pada pembagian
kerja yang diberikan oleh perusahaan PT Alu Aksara Pratama terhadap buruh perempuan.
Pembagian kerja ini ternyata berimbas kepada pemberian jatah makan siang untuk buruh
perempuan. Pandangan perusahaan bahwa buruh perempuan dengan pekerjaan seperti dalam
pengemasan tidak perlu diberikan jatah makan. Oleh karena itu, terlihat masih melekatnya
pandangan di dalam perusahaan bahwa buruh perempuan merupakan elemen pelengkap di
keluarga sehingga tidak perlu diperlakukan secara setara.

Kemudian pada Bab X mengenai perlindungan. Terdapat banyak kasus yang terjadi di
perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto mengenai perenggutan hak ormatif yang berakibat
pada terasingnya buruh perempuan dari hasil produksi maupun reprouksi mereka. Dalam
pengupahan misalnya, adanya eksploitasi terhadap tubuh buruh perempuan seperti dalam
pengupahan jam lebur. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang membatasi jam lembur
hingga 3 jam dalam satu hari tidak diterapkan di perusahaan. Perhitungan jam lembur dan
upah yang diterimanya sering kali tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau
yang terdapat di dalam kebijakan. Realitas ini terjadi pada buruh borongan yang semuanya
adalah perempuan di PT Makmur Arta Cemerlang. Para buruh perempuan kerap disuruh
bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan tanpa mendapatkan uang lembur.
Ketidakberdayaan buruh borongan ini menjadikan mereka dengan terpaksa tetap bekerja
sesuai perintah perusahaan.

Kemudian kasus lain yang dominan terjadi di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten
Mojokerto adalah pemenuhan hak reproduksi buruh perempuan yang terdiri dari hak cuti haid,
hak hamil/melahirkan, dan hak menyusui. Hak cuti haid masih sering dilanggar oleh
perusahaan salah satunya adalah perusahaan PT. Dwi Prima Sentosa. PT. DPS ini sudah lama
tidak memberikan hak-hak buruh yang sudah dituangkan pada UU Ketenagakerjaan. Padahal,
cuti haid merupakan hak setiap buruh perempuan, terutama bagi mereka yang mengalami
keluhan sakit saat haid. Mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka telah dieksploitasi
secara sengaja oleh perusahaan. Bagi buruh yang terhalang atas kebutuhan ekonomi maka
pemberian cuti dapat menjadi peluang perusahaan untuk bernegoisasi demi keuntungan.
Mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka telah dieksploitasi secara sengaja oleh
perusahaan dan perempuan sendirilah yang mengijinkan. Negoisasi yang diadakan ini dapat
berupa penggantian libur dengan uang. Jadi, buruh perempuan yang seharusnya mendapatkan
libur dua hari pertama ketika ia haid maka ia dapat meminta uang ganti cuti kepada pihak
perusahaan dan akan tetap bekerja walaupun dengan kondisi sakit karena haid. Namun juga
terdapat perusahaan yang tanpa sepengetahuan buruh perempuan melanggar perjanjian yang
telah disepakati.

Kemudian kasus pelanggaran cuti hamil/melahirkan. Pelanggaran ini terjadi ketika
buruh perempuan yang dilepas tugaskan karena ia hamil dan disarankan untuk melamar
pekerjaan kembali seusai hamil. Buruh perempuan menjadi terasing dari fungsi reproduksi
mereka. Kecacatan aturan dalam perusahaan tersebut dipandang oleh buruh perempuan sangat
diskriminatif dan tidak adil baik isinya maupun pelaksanaannya karena di satu pihak aturan
tersebut berlaku kaku dan keras bagi buruh perempuan tetapi lunak dan luwes bagi pengusaha.
Mereka memberikan penerapan pada aturan buruh peremuan yang hamil ini merupakan siasat
dari perusahaan yang memiliki kuasa penuh atas buruh perempuan. Perusahaan melakukan
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keputusan sepihak dengan memutus hubungan kerja buruh perempuan ini diakibatkan ingin
mengurangi resiko kerugian yang besar. Hal ini dikarenakan bagi pengusaha, buruh
perempuan yang mengambil cuti melahirkan ini apabila ia mendapatkan cuti sesuai aturan
pemerintah maka ia juga mendapatkan tunjangan selama masa cutinya itu. Anggapan bahwa
biaya ongkos harus lebih murah dibandingkan pemasukan perusahaan menjadi penyebab
utama ketidakberlakuan aturan pemerintah terhadap cuti melahirkan. Pemerintah jarang sekali
merespon kasus-kasus seperti ini. Anggapan mereka masih banyak permasalahan umum yang
diprioritaskan dibandingkan mengurus buruh perempuan. Fungsi negara sebagai pengontrol
mulai dipengaruhi kelas-kelas penguasa dalam hal ini pengusaha.

Kemudian hak menyusui juga masih belum terpenuhi oleh buruh perempuan di
Kabupaten Mojokerto. Kenyataan demikian merupakan bentuk alienasi pada unsur
motherhood yang diutarakan oleh Jaggar. Hal ini merupakan realitas empiris yang
menyedihkan karena pembatasan jam menyusui yang menjadikan ketidakmampuan seorang
buruh perempuan sebagai ibu tidak dapat memberikan hak-hak biologis untuk sang bayi. Sang
ibu ini dialienasi dari proses kerja reproduksinya sebagai ibu yang memiliki bayi. Terlebih lagi
di lingkungan perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto masih belum adanya fasilitas khusus
yang memberikan ruang kepada para buruh perempuannya untuk memberkan ASI ekslusif
kepada anaknya.

Pelanggaran selanjutnya adalah adanya Union Busting kepada buruh perempuan yang
aktif dalam organisasi. Eka Hernawati merupakan korban dari kasus PHK yang dilakukan oleh
PT Kurnia Anggun untuk memangkas aktivis-aktivis di pengurus organisasi. Hal ini
dikarenakan sosok Eka yang selalu menuntut hak buruh menjadikan buruh-buruh perempuan
di PT Kurnia Anggun mulai tergerak sadar atas hak mereka dan ikut dalam organisasi.

Kedua, atas dasar kasus-kasus pelanggaran yang terjadi iniah perempuan aktivis buruh
di Kabupaten Mojokerto berjuang untuk menuntut kesetaraan buruh perempuan. Upaya-upaya
yang mereka lakukan ini terdiri dari empat upaya penyadaran gender yaitu kelompok belajar,
pelatihan/pendidikan gender, propaganda, dan advokasi. Di dalam kelompok belajar yang
dibentuk buruh perempuan tentunya akan membahas isu-isu masalah yang selalu hadir pada
para buruh perempuan seperti masalah kesehatan, kerja lembur, upah rendah tidak sesuai upah
minimum, masa percobaan yang berkepanjangan, cuti hamil, gangguan seksual, diskriminasi
kerja, masalah keluarga, dan kurangnya partisipasi dalam gerakan buruh.

Kemudian pelatihan/pendidikan gender diadakan karena aturan perusahaan yang kaku
dan bias gender. Pendekatan semacam ini merupakan efektif untuk merangsang partisipasi
para buruh serta membuat mereka merasakan bahwa mereka juga memliki hak yang sama.
Pelatihan dan pendidikan gender ini merupakan forum yang terus menerus berfungsi untuk
pengembangan keterampilan, evaluasi, dan kerja kolektif serta pembentukan kepemimpinan,
di samping itu berfungsi sebagai pusat pelayanan terbuka. Estin merupakan salah satu contoh
perempuan aktivis buruh yang kerap mengadakan pelatihan/pendidikan gender untuk buruh
perempuan yang mana ia bekerja sama dengan LSM Mahardika serta organisasi buruh
lainnya.

Upaya propaganda sering dilakukan oleh Estin dan Iis karena mereka dalam satu serikat
buruh yaitu PPBI. Propaganda dicetak menjadi selebaran-selebaran. surat selebaran yang
menceritakan seluruh kebenaran tentang hidup mereka yang melarat, tentang kerja mereka
yang terlalu berat, tentang ketiadaan hak mereka, maka mulailah penyebaran surat-surat
selebaran mereka dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Kata-kata di dalam selebaran ini
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berisi untuk ajakan kepada buruh perempuan mampu bersatu bergerak melawan penindasan-
penindasan kaum kapitalis. Selain melalui selebaran, terdapat perempuan aktivis buruh di
Kabupaten Mojokerto yang menggunakan media sosial seperti facebook untuk mempengaruhi
pemikiran dari pengikutnya dalam akun faceboook.

Upaya terakhir adalah advokasi. Advokasi ini dilakukan untuk menyadarkan para pelaku
kebijakan maupun pembuat kebijakan di Kabupaten Mojokerto maupun Jawa Timur agar tidak
hanya buruh perempuan saja yang sadar gender melainkan butuh dukungan bagi mereka yang
juga teribat dalam pelaksanaan perindustrian di Kabupaten Mojokerto. Advokasi ini terdiri
dari tiga upaya yaitu advokasi dalam tripartit, pemogokkan, dan turun aksi ke jalan.

Dalam upaya advokasi tripartit menjelaskan bahwa terdapat tiga sumbu utama dalam
hubungan industrial yaitu perusahaan, pemerintah, dan buruh. Hubungan industrial indutrial
melalui tripartit ini bertujuan untuk mengatasi seluruh persoalan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan. Lembaga ini dibentuk sebagai forum komunikasi dan konsultasi dan
musyawarah tentang persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan tenaga kerja, pengusaha dan
pemerintah. Berdasarkan tujuan tersebut maka salah satu perempuan aktivis buruh yaitu Eka
Hernawati mampu memanfaatkan peluangnya untuk menuntut hak-hak perempuan di dalam
kebijakan. Ia akan berupaya keras dalam melakukan lobbying terhadap pihak perusahaan
maupun Disnaker Kabupaten Mojokerto agar tuntutan yang sedang dihadapi buruh perempuan
anggotanya dapat terpenuhi. Upaya tripartit ini juga dijelaskan dapat menjadi peluang untuk
mendesak pemerintah dalam memasukkan kebutuhan-kebutuhan dasar perempuan ke dalam
KHL UMK.

Upaya advokasi lain adalah pemogokkan. Perempuan aktivis buruh akan melakukan
pemogokkan apabila terdapat perselisihan antara anggotanya buruh perempuan dengan
perusahaan yang mana perusahaan mengabaikan tuntutan-tuntutan mereka. Iis Ratnawati
pernah memimpin pemogokkan pada perusahaan Kecap Ratu yang mana hak-hak perempuan
di perusahaan tersebut tidak terpenuhi sehingga harus ada mogok kerja sebagai bukti buruh
perempuan ini tidak ingin dieksploitasi. Upaya ini efektif karena dalam pemogokkan
perusahaan akan merasa rugi apabila mayoritas buruhnya melakukan mogok sehingga hasil
produksi pun menurun selama pemogokkan berlangsung. Perempuan aktivis buruh ini akan
berupaya untuk mempengaruhi pengusaha agar segala tuntutan buruh perempuan ini
terkabulkan dengan meminta bantuan aktivis-aktivis lain maupun serikat buruh untuk
memberikan ultimatum-ultimatum yang dapat memberikan keadaan jera kepada pengusaha.
Hal ini berguna agar di kalangan pengusaha dalam membuat sebuah kebijakan terutama
pemberian hak-hak kepada seluruh buruhnya tidaklah bias gender.

Upaya terakhir adalah turun aksi. Bagi perempuan aktivis buruh di Mojokerto, aksi
turun jalan selain menyampaikan aspirasi-aspirasi memiliki fungsi untuk mengangkat sebuah
isu yang terabaikan. Dengan adanya pengangkatan isu gender di buruh ini, diharapkan
pemerintah dapat aware lagi terhadap kondisi buruh yang ada. Mereka menginginkan
pemerintah tidaklah memberikan janji-janji palsu yang mengkampanyekan kesejahteraan
buruh namun tidak terlaksana. Mereka menginginkan adanya sebuah perubahan dimana buruh
perempuan di perusahaan tidak mengalami pembedaan apa pun yang mengatasnamakan jenis
kelamin. Karena pembebasan kaum perempuan hanya dapat dicapai melalui kekuatan kolektif
proletariat alias kelas buruh. Hanya dengan persatuan revolusioner kaum buruh perempuan
dan kaum buruh laki-laki, masyarakat kelas akan berakhir, dan pembebasan kaum perempuan
akan menjadi kenyataan.
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Kesimpulan

Masih banyak perusahaan PMDN Kabupaten Mojokerto maupun pemerintah yang
tidak menerapkan kebijakan sensitif gender. Problem-problem yang hadir di tengah
masyarakat menjadi agenda utama oleh beberapa perempuan aktivis buruh untuk mengangkat
masalah pelanggaran hak normatif buruh perempuan seperti hak atas perlindungan mencakup
hak upah lembur, hak cuti haid, hak hamil/melahirkan, dan hak menyusui; Hak atas
pengupahan mencakup kesetaraan pengupahan; dan Hak atas berserikat. Pelanggaran-
pelanggaran di atas memiliki derajat pelanggaran yang berbeda-beda dari setiap perusahaan
dengan kebijakan masing-masing. Derajat pelanggaran ini pada setiap pasal dalam Undang-
Undang ketenagakerjaan ini dapat diklasifikasi menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Hal ini berdasarkan atas dampak yang diterima secara langsung atas pemenuhan hak normatif
buruh perempuan serta intensitas pelanggaran itu terjadi di perusahaan.

Atas pelanggaran hak normatif buruh perempuan di lingkungan perusahaan PMDN
Kabupaten Mojokerto ini menunjukkan bahwa adanya konsep alienasi pada pandangan
feminis sosialis. Para buruh perempuan tidak memiliki akses penuh atas hak reproduksi
maupun produksi mereka karena mereka mengalami keterasingan atas kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini berkaitan pada praktek kekerasan struktur yang
pengaruhi oleh sistem kapitalis dan patriarki yang berkembang di lingkungan perusahaan.

Dalam pengagendaan isu-isu tersebut dibutuhkannya sosok Perempuan Aktivis Buruh
di Kabupaten Mojokerto yang mana posisinya sebagai aktivis ini dapat mempengaruhi sudut
pandang dari buruh perempuan, pengusaha, dan pemerintah yang masih terbelenggu oleh
kesadaran semu yaitu patriarki yang menindas perempuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan
untuk pembebasan buruh perempuan ini dapat dilakukan dengan penyadaran gender melalui
kelompok belajar, pelatihan gender, propaganda isu gender, lobbying dalam lembaga kerja
sama tripartit, pemogokkan, dan turun aksi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan
aktivis buruh ini akan menentukan agenda perjuangan merubah nasib buruh perempuan
dengan mengaitkan kepada persoalan-persoalan hak-hak normatif dalam undang-undang.

Saran

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk mengamati suatu realitas yang
berkaitan mengenai kesetaraan gender buruh perempuan di lingkungan perusahaan, sehingga
untuk penulis lain yang tertarik untuk mengkaji topik yang sama dapat mengacu pada salah
satu upaya yang dilakukan dengan mengeskplorasi bagaimana proses perjuangan dari salah
satu upaya tersebut mampu menjadikan posisi buruh perempuan di lingkungan perusahaan
menjadi setara. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ternyata ditemukan bahwa adanya
hubungan kerjasama antar perempuan aktivis buruh di Kabupaten Mojokerto merupakan
menjadi salah satu faktor menguatnya posisi perempuan aktivis buruh dalam memerjuangkan
hak-hak normatif buruh perempuan sehingga penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan
realitas kekuatan networking yang dimiliki perempuan aktivis buruh dapat memengaruhi
efektivitas upaya mereka dalam memerjuangkan hak-hak normatif buruh perempuan.
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