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Strategi Perjuangan Buruh Kota Surabaya dalam Menuntut
Kenaikan Upah Minimum 2013-2014

Ferina Anjarsari

Abstrak

Strategi perjuangan yang dilakukan buruh adalah dengan jalan aksi turun jalan dan
mogok kerja. Perlawanan ini dilakukan dengan motor serikat pekerja yang dianggap
sebagai alat yang untuk pergerakan buruh. Dengan adanya serikat pekerja dan
pergerakan yang dilakukan buruh secara bersama, diharapkan hak-hak buruh bisa
terpenuhi serta upah buruh bisa naik setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yakni
memberi pandangan kepada pembaca, bagaimana proses dibentuknya upah minimum,
kepentingan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha serta strategi perjuangan
buruh dan serikat pekerja. Metode penelitian yakni deskriptif kualitatif, dimana penelitian
ini memiliki hasil berupa kata-kata lisan dan tertulis dari nara sumber. Peneliti menjadi
pengamt dan juga sebagai pengumpul data penelitian serta menggunakan alat penelitian yakni
wawancara mendalam. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perjuangan
buruh dimulai dari awal pembentukan upah hingga upah minimum ditetapkan. Perjuangan buruh
dan serikat pekerja berupa aksi turun jalan dan mogok kerja. Serta tergabungnya mereka pada
anggota dewan pengupahan menjadi alat penting perjuangan mereka untuk memperoleh upah
yang tinggi. Dan intinya perjuangan buruh dilakukan bersama atau kolektif dengan bantuan pihak
lain untuk memperlancar usaha mereka.

Kata Kunci: pemutusan hubungan kerja, mogok kerja, kebijakan pengupahan Kota
Surabaya

Pendahuluan

Untuk melakukan protes terhadap suatu masalah, tak banyak instansi yang
menggunakan cara aksi demontrasi, turun jalan dan mogok kerja. Begitu pula yang terjadi
pada tubuh buruh tepatnya buruh kota Surabaya. Banyaknya serikat pekerja dengan latar
belakang perjuangan buruh menjadikan kekuatan buruh dalam melakukan protes terhadap
suatu permasalahan semakin kuat dan terarah. Prioritas untuk bergabung dengan serikat
pekerja memang sudah tertanam sejak Orde Baru hingga saat ini, hal ini dilakukan karena
eksistensi pada serikat pekerja dianggap mampu memperjuangkan hak-hak buruh dan
diartikan sebagai alat perjuangan buruh.

Tuntutan yang diminta buruh sangat beragam, mulai dari kesetaraan upah,
jaminan kesehatan, persamaan hak dan kewajiban, serta dihapuskannya sistem
outsourching. Setiap tahunnya tuntutan yang di minta buruh relatif sama yakni kesetaraan
upah karena harga barang yang terus melambung setiap tahunnya dan penghapusan sistem
outsourching yang dianggap tidak manusiawi di era demokrasi ini. Kesetaraan upah adalah
cara yang paling adil untuk menghargai keringat buruh. Dan penghapusan sistem
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outsourching menjadi prioritas pertama buruh dan serikat pekerja dalam menolak
keberadaan sistem yang semakin menyebar serta digunakan alat para pengusaha selain
BUMN dan perusahaan negeri maupun swasta lain.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh
para buruh dan serikat pekerja Kota Surabaya yang beragam tetapi memiliki visi misi yang
sama. Perjuangan berupa tuntutan aksi demonstrasi dan mogok kerja yang dilakukan buruh
terkadang sangat meresahkan baik pemerintah maupun perusahaan tempat mereka bekerja.
Misalnya tuntutan upah yang terlalu tinggi dan pastinya tidak masuk akal yang seakan
tidak mempedulikan kekuatan perusahaan dan pemerintah yang membuat kebijakan. Kini,
setiap tahunnya buruh dan serikat pekerja memiliki agenda bersama dalam menuntut
kesetaraan upah. Pemerintah Jawa Timur selaku Gubernur Jatim membuat kebijakan
Pengupahan yang diserahkan secara otonom ke kota/kabupaten seluruh Jawa-timur. Di
dalam pengupahan ini, anggota yang terkait adalah  dari 3 unsur yakni serikat pekerja,
asosiasi pengusaha dan pemerintah. Pemerintah disini ada 7 unsur yakni Disnaker, BPS,
Disperindag, Koperasi, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan akademisi.

Tidak semua serikat pekerja duduk dalam dewan pengupahan. Hanya serikat
pekerja besar dan mendapat mandat dari serikat pekerjanya yang menduduki dewan
pengupahan dan memperjuangkan nasib upah buruh satu tahun kedepan. Perjuangan
serikat pekerja yang duduk dalam dewan pengupahan inilah yang diharapkan berkontribusi
besar dan mampu mendapatkan upah tinggi. Strategi-strategi digunakan kaum buruh dan
serikat pekerja untuk mendapat upah tinggi dalam periode satu tahun kedepan. Kesetaraan
penguapahan ini diharapkan mampu menjadi standar bagi pemerintah dan perusahaan
dalam mengupah buruhnya. Sekaligus menjadi jaring pengaman agar perusahaan tidak
beranjak terlalu jauh dan semena-mena dalam mengupah buruhnya.

Rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini ada dua yakni,
Pertama bagaimana strategi perjuangan serikat pekerja dan buruh Kota Surabaya dalam
mempengaruhi kebijakan pengupahan. yang berisikan perjuangan jalanan serikat pekerja
dan perjuangan pada di dewan pengupahan. Kedua adalah bagaimana relasi antar dewan
pengupahan yakni serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam kebijakan UMK Surabaya
tahun 2013-2014.

Tujuan dari penelitian ini yang Pertama adalah ingin mengetahui bagaimana
proses terbentuknya upah minimum Kota Surabaya sampai akhirnya ditetapkan. Yang
Kedua adalah untuk mengetahui kepentingan apa saja yang dilakukan Buruh, Serikat
Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Dewan Pengupahan dalam menangani pengupahan di
Kota Surabaya. Dan yang Ketiga adalah untuk mengetahui relasi antar serikat pekerja dan
asosiasi pengusaha dalam proses pengupahan Kota Surabaya.

Manfaat penelitian yang dilakukan ada 3 yakni, Pertama, dalam manfaat
teoritisnya, penelitian ini diharapkam mampu memberikan pandangan pada masyarakat
sipil agar terbuka hatinya untuk memiliki keterkaitan pada masalah serikat pekerja. Yang
Kedua, diharapkan penelitian ini menjadi pedoman bagi pengusaha agar bisa
memanajemen perusahaannya dengan benar dalam mengurusi masalah pengupahan
buruhnya. Yang Ketiga, manfaat praktis dari penelitian ini adalah semoga mampu
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memberikan kesadaran bagi perusahaan dan buruh serta serikat pekerja untuk bisa
memperjuangkan hak dan kewajiban masing-masing.

Landasan Teori

Serikat gerakan sosial merupakan isu yang sudah melampaui isu-isu perburuhan
sempit maupun luas dan mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial dan demokrasi untuk
mencapai perubahan sosial yang radikal. Untuk melakukannya, serikat gerakan sosial
membentuk aliansi banyak kelas yang tujuannya memperluas jaringan dengan instansi lain
baik dengan serikat pekerja lain maupun dengan lembaga sosial lainnya. Konsep serikat
gerakan sosial secara langsung mempertentangkan untuk kedua serikat yang berhubungan
dengan ekonomi dan politik serikat pekerja. Yang dimaksudkan disini adalah serikat
pekerja tak sepatutnya bersikap politis dalam memperjuangkan nasib buruh. Orientasi di
bidang ekonomi juga sepantasnya dijauhkan karena akan menyesatkan serika pekerja ini.
Kim Scipes dalam jurnalnya yang berjudul Understanding the New Labor Movements in
the Third World: The Emergence of Social Movement Unionism”, berpendapat bahwa
konsep serikat gerakan sosial secara langsung mempertentangkan untuk kedua sisi yakni
ekonomi perserikatan dan politik perserikatan. Menurut dia, serikat ekonomi lebih tegas
fungsi dalam batas-batasnya yang diijinkan diberikan dari sistem hubungan industrial dari
negara tertentu, sementara serikat politik didominasi oleh subordinasi partai politik atau
negara. Empiris yang terjadi di Indonesia masih banyak serikat pekerja yang berorientasi
pada ekonomi dan politik. Tidak banyak serikat pekerja yang memiliki ideologi yang
idealis dan independen.

Serikat gerakan sosial menolak kontrol eksternal baik dari kiri atau kanan, tetapi
membuat aliansi dengan berbagai organisasi sosial dan kelompok-kelompok politik untuk
tujuan terlibat dalam kampanye nasional perlawanan terhadap negara (Scipes, 1993: 87).
Berbeda dengan dua jenis serikat konvensional, serikat gerakan sosial menggabungkan isu-
isu ekonomi dengan orang-orang sosial dan perjuangan untuk perubahan sosial radikal
independen dari partai politik yang terlembaga. Scipes menjelaskan serikat gerakan sosial
merupakan demokrasi yang dikendalikan oleh para anggota, bukan oleh organisasi
eksternal. Serikat gerakan sosial teori membuat penekanan berbeda pada apa yang mereka
anggap sebagai karakteristik yang paling penting dari serikat gerakan sosial. Serikat
gerakan sosial menangani masalah-masalah sosial yang luas yang tidak hanya terkait
dengan bidang produksi tetapi juga untuk bidang distribusi (pelayanan sosial, perumahan,
pendidikan, transportasi, dll). Sehubungan dengan metode, serikat gerakan sosial aktif
mendorong demokrasi serikat dan tindakan industri langsung (pemogokan dan
demonstrasi).

Metodologi

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana
penelitian ini memiliki hasil berupa kata-kata lisan, tertulis, maupun tingkah laku dari
narasumber sebagai upaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena baik itu
yang sedikit sudah diketahui maupun belum sama sekali diketahui.Penelitian dilakukan
khususnya di Kota Surabaya. Lokasi ini antara lain basecamp (tempat berkumpul para
buruh) SBSI dan SPSI. Lokasi kedua, APINDO Jatim di Jl.Citandui No.22 Surabaya.
Lokasi ketiga DPRD kota Surabaya, fokusnya komisi D yang mengatur masalah buruh dan
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juga selaku dewan pengawasan kebijakan gubernur tentang UMK Surabaya. Lokasi
selanjutnya adalah kediaman buruh-buruh yang akan diminta menjadi narasumber atau
informan. Lokasi terakhir, Disnaker kota surabaya selaku anggota dewan pengupahan dan
tempat melakukan rapat dewan pengupahan. Waktu penelitian dimulai dari awal
September sampai akhir November 2013.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menjadi pengamat dan
juga sebagai pengumpul data penelitian serta menggunakan alat penelitian yakni
wawancara mendalam. Wawancara juga berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan
data yang lainnya. Dengan wawancara  peneliti memperoleh gambaran yang lebih hidup
dan realistis, bila disertai oleh ucapan atau cerita yang riil. (Nasution, 2006: 127).
Pengumpulan data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data skunder. Data sekunder
didapatkan melalui studi pustaka, melakukan penelusuran data yang berasal dari sumber-
sumber resmi seperti dari penelitian terdahulu, buku-buku terapan, surat kabar, situs
internet, dan lain-lain.

Obyek yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya, Perwakilanburuhyang tergabung dalam SPSI dan
SBSI, DPRD Kota Surabaya komisi D, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Tujuh orang
buruh dari berbagai Perusahaan di Surabaya dan Anggota Dewan Pengupahan Kota
Surabaya.

Dua Strategi Perjuangan Buruh Kota Surabaya
- Perjuangan Jalanan

Gerakan perjuangan buruh selalu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah maupun
perusahaan yang tidak bisa mereka terima. Perlawanan ini dilakukan dalam bentuk aksi
turun jalan, demonstrasi dan mogok kerja. Mereka menganggap perundingan bipartid dan
tripartid tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Begitupun terjadi pada
kebijkan pengupahan Kota Surabaya. Banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat dari
pengupahan Kota Surabaya. Kesepakatan dari perundingan yang dilakukan dalam
penetapan nilai UMK tidak mudah dilakukan sebab banyak sekali kepentingan dari
berbagai pihak. Penetapan nilai UMK memang harus dilakukan karena sebagai bentuk
jaring pengaman para perusahaan agar mengupah buruhnya sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perjuangan buruh tidak hanya dilakukan dalam proses pembuatan nilai UMK,
tetapi juga dilakukan di luar untuk mempengaruhi pemerintah dan memberikan propaganda
kepada seluruh warga dengan aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Aksi ini diharapkan
sebagai alat perjuangan mereka sebab dengan banyaknya massa yang ikut menyuarakan
aspirasi mereka. Pemerintah diharapkan mampu mendengar aspirasi mereka dan membuat
perubahan bahkan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mereka. Dalam
pengupahan Kota Surabaya, tidak sedikit buruh yang tergabung dengan serikat pekerja
besar maupun kecil di Surabaya turut melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan
aspirasi.

Serikat pekerja besar seperti SPSI dan SBSI kerap kali melakukan aksi dengan
koordinasi bersama-sama, artinya mereka melakukan aksi yang besar dengan massa yang
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banyak. Mereka berkoalisi dan bergabung bersama serikat pekerja lain sekaligus LSM-
LSM serta organisasi mahasiswa dengan tujuan yang sama. SPSI dengan banyaknya divisi-
divisi yang membedakan fokus kerja mereka terkadang juga bergabung dengan divisi lain
dalam melakukan tuntutan mereka. Terkadang mereka melakukan secara individu divisi-
divisi mereka. Kapasitas massayang banyak menjadi faktor penting dalam progres aksi
demonstrasi. Sebab aksi dengan massa yang banyak akan menimbulkan persepsi
kesungguhan bagi pemerintah dan warga lain akan tujuan yang diharapkan para buruh.

Terkadang buruh-buruh lain tanpa instruksi Serikat Pekerja masing-masing
terkadang melakukan aksi demontrasi didepan gedung pemerintahan secara berkala, kerap
kali yang terjadi adalah mereka melakukan aksi demonstrasi setiap hari saat penggodokan
UMK. Padahal aksi yang mereka kerjakan ini adalah sia-sia menurut Bapak Totok salah
satu informan perwakilan SPSI. Menurutnya, Serikat Pekerja besar akan berpikir panjang
ketika akan melakukan aksi. Aksi tidak dilakukan sering untuk menghindari kebosanan dan
kelemahan Serikat Pekerja. Sekalipun aksi yang mereka lakukan ini tidak mendapat respon
baik dari berbagai kalangan tetapi mereka seperti cuek saja menjalankan aksi. Anggotanya
yang mengikuti aksi juga tidak banyak cenderung sedikit. Inilah permasalahan kecil lain
yang terjadi.

Untuk pengupahan tahun 2013, aksi yang dilakukan cenderung terarah dan serikat
pekerja besar maupun kecil melakukan aksi turun jalan secara bersama-sama. Tetapi tahun
2014 berbeda suasananya, serikat pekerja kecil kerap kali melakukan aksi dengan massa
sedikit dan intensitas yang sering. Ini yang menyebabkan tidak bersatunya dan tidak
kompaknya penilaian di mata masyarakat terhadap serikat pekerja di Surabaya. Aksi
anarkisme juga kerap mereka lakukan sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap
aksi demonstrasi yang dilakukan. Hasil dari perjuangan jalanan yang dilakukan para buruh
tidak banyak mengalami perubahan. Sebab aksi yang kerap mereka lalukan tidak
mengubah keadaan dan terkadang hanya sia-sia. Dan akhirnya perundingan bipartid dan
tripartid-lah yang menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Aksi yang dianggap sebagai alat terakhir dari buruh berubah menjadi alat yang
tidak ampuh lagi sebab seringnya aksi itu dilakukan. Memang intensitas perjuangan buruh
harus diatur sehingga pergerakan yang dilakukan terakhir kalinya bisa menjadi kekuatan
yang besar untuk mengubah keadaan. Bergabungnya serikat pekerja dengan asosiasi dan
organisasi selain buruh memang diharapkan mampu membuat perubahan yang besar dan
mampu menjadikan aksi yang dilakukan lebih bermakna dan membuahkan hasil yang
diinginkan. Sesuai dengan teori serikat gerakan sosial yang dipaparkan oleh Mi Park,
serikat pekerja hendaknya tidak berorientasi pada ekonomu dan politik. Boleh saja
menggunakan sayap kanan dan kiri seperti itu, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai
goal akhir yang ingin di perjuangkan.

- Perjuangan Di Dewan Pengupahan

Ada dua serikat pekerja yang besar di Surabaya yaitu SPSI dan SBSI. Kedua
Serikat pekerja ini membantu para buruh di perusahaan-perusahaan dalam menangani
permasalahan perburuan begitu juga dengan permasalahan pengupahan di Surabaya.
Perjuangan dua serikat pekerja besar ini sudah di akui setelah kemerdekaan RI. Perjuangan
yang dilakukan serikat pekerja bukan saja menampung aspirasi dan menyelesaikan
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permasalahan internal buruh. Tetapi juga permsalahan lain seperti pengupahan dan
kesejahteraan buruh secara global.

Di Jawa Timur khususnya, ada sekitar 30 Serikat Pekerja yang didirikan dan
masih ada sampai saat ini. Tentu saja tidak semua Serikat Pekerja bisa duduk di kursi
dewan pengupahan. SP besar seperti SPSI dan SBSI tentu saja setiap tahunnya mendapat
jatah kursi. SPSI contohnya yang memiliki 11 federasi di Jawa Timur, tidak semua federasi
dari SPSI ini mendapat kursi. Federasi SPSI ada 6 federasi yang mendapat kursi yang
lainnya berasal dari SBSI hanya mendapat 1 kursi, lainnya berasal SPN (Serikat Pekerja
Nasional), SBK (Serikat Buruh Kerakyatan) dan SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim
Indonesia). Kelima Serikat Pekerja besar inilah yang menjadi anggota dewan pengupahan
dari unsur pekerja.Perjalanan panjang dilalui untuk mendapat nilai UMK, dan didalam
proses pembuatan itu strategi-strategi pihak-pihak terkait dilancarkan untuk memperoleh
kepentingan yang diingini.

Kesebelas perwakilan dari Serikat Pekerja untuk dewan pengupahan ini boleh saja
diubah tergantung kebijakan Serikat Pekerja masing-masing. Serikat pekerja memiliki hak
untuk memilih siapa yang akan mewakili bendera mereka saat di dewan pengupahan.
Biasanya wakil-wakil yang terpilih adalah atasan atau pimpinan dari setiap Serikat Pekerja.
Contoh seperti SPSI, SPSI mempunyai wakil di dewan pengupahan yang sekaligus wakil
ketua di federasi mereka.

Dalam pengupahan kota Surabaya, serikat pekerja merupakan wakil dari buruh
yang duduk di Dewan Pengupahan. Pemberian wewenang ini atas dasar peraturan
Gubernur yang sudah ada. Anggota dewan pengupahan adalah suatu lembaga non
struktural yang bersifat tripartid. Anggota dewan pengupahan bertugas menentukan
komponen, parameter survei dan obyek survei dengan mengacu pada ketentuan yang
berlaku. Mereka inilah yang membentuk tim Survei dan membuat tata tertib survei.
Keanggotaan tim survei berasal dari unsur Apindo,serikat pekerja/buruh dan pemerintah
dengan mengikutsertakan BPS setempat. Hasil survei selanjutnya ditetapkan sebagai niai
KHL oleh dewan pengupahan yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda-tangani
oleh anggota tim survei yang mewakili masing-masing unsur. Survei yang dilakukan
dibagi menjadi 3 tim unsur mensurvei 3 pasar yang sudah ditentukan yakni pasar
Soponyono Rungkut, pasar Wonokromo (DTC), Wonokromo, dan pasar Balong Sari,
Tandes. Setiap tim memiliki leader yaitu perwakilan dari BPS dan anggotanya adalah
Serikat pekerja serta Apindo. Setelah survei dilakukan, hasil survei akan dirapatkan di
Disnaker oleh beberapa unsur pemerintah seperti dijelaskan diatas.

Dalam rapat ini sering terjadi permasalahan/konflik akibat perbedaan nilai survei
yang masing-masing telah dilakukan. Tidak samaan pendapat ini kemudian diselesaikan
dengan jalan tengah yakni mencari perbandingan dua harga. Yang menjadi penengah
dalam menangani konflik adalah dari pihak pemerintahan. Setelah mendapat hasil dari nilai
KHL, BPS bertugas menghitung persen inflasi kota dan segera menetapkan usulan UMK
yang akan direkomensikan pada Walikota. Walikota dengan kebijakannya bisa menambahi
nilai UMK ataupun langsung menyetujui yang kemudian di rekomendasikan pada
Gubernur. Dan yang terakhir Gubernur menetapkan nilai UMK untuk Kota dan Kabupaten
seluruh Jawa-Timur.
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Permasalahan yang kerap terjadi adalah penentuan harga. Menurut beliau jelas
dari unsur SP menginginkan harga yang tinggi sedangkan Apindo menginginkan hasil
yang sesuai standart survei. Disinilah peran pemerintah ditunjukkan, yakni menjadi jalan
tengah bagi permasalahan yang timbul. Semua permasalahan menurut beliau pasti bisa
diselesaikan di TKP atau tempat survei. Jika tidak maka akan dibawa dan diselesaikan saat
rapat dan jika tidak bisa diselesaikan maka akan diadakan voting. Dalam penetapan nilai
KHL sampai didapatkannya nilai UMK yang akan direkomendasikan kepada walikota,
buruh memiliki peran penting didalamnya. Perwakilan buruh yang ditunjuk dari beberapa
serikat buruh merupakan unsur dari dewan pengupahan.

Perwakilan serikat pekerja di dewan pengupahan biasanya merupakan PUK
(pimpinan unit kerja) dari serikat pekerja masing-masing. Ditunjuk berdasarkan keputusan
dari serikat pekerja sendiri baik itu berupa voting atau musyawarah. Saat rapat penetapan
nilai KHL tahun 2013, SP yang terpilih ada 12 orang. Perwakilan ini sangat diharapkan
mampu menampung aspirasi buruh dan memenuhi semua keinginan buruh. Sekalipun di
Jawa Timur ini ada sekitar 30 Serikat Pekerja yang berdiri, tetapi tidak semuanya bisa
mewakili Serikat Pekerja nya untuk duduk di dewan pengupahan. Aspirasi dan tujuan
mereka sama yakni kesejahteraan buruh, hanya saja prinsip dan watak masing-masing
Serikat Pekerja yang berbeda. Disinilah peran serikat buruh sangat di pertaruhkan dalam
memperjuangkan nasib sesama buruh.Peran lain dari serikat pekerja tentu saja adalah
ketika penggodokan nilai KHL tersebut. Ketika nilai survei yang didapat kecil maka hasil
akhir KHL akan kecil pula. Walaupun didorong oleh inflasi dan lain-lain sekalipun.
Disinilah bergaining para serikat pekerja di perlihatkan. Ketika mereka berhasil mendapat
nilai survei yang tinggi maka akan jelas terlihat nilai akhir KHL akan besar pula.

Hambatan yang di temukan selama perjuangan proses penetapan nilai UMK
beragam antara lain : yang Pertama, negosiasi dengan asosiasi pengusaha perwakilan
dewan pengupahan pada saat survei di pasar. Tidak mudah negosiasi ini dilakukan karena
banyak sekali kepentingan yang di ingin dicapai oleh masing-masing unsur ini. Yang
kedua adalah permasalahan nilai KHL yang rendah sehingga menyebabkan nilai UMK
pada akhirnya tidak tinggi sesuai dengan harapan para buruh. Kembali lagi, perjuangan
serikat pekerja yang duduk dalam dewan pengupahan sangat diharapkan mampu mengubah
dan memperjuangkan upah tinggi untuk satu tahun kedepan. perundingan sebelum
dilakukan rapat dewan pengupahan oleh serikat pekerja dan LSM maupun organisasi lain
diharapkan mampu membuat strategi untuk memperjuangkan upah tinggi bagi buruh.
Sistem kapital yang selama ini sangat dihindari oleh para buruh dan mengubahnya menjadi
sistem demokrasi yang benar-benar adil terkadang sulit dilakukan, disebab pengaruh dari
pemodal dan pemerintah yang mempunyai kepentingan masing-masing.

Strategi perjuangan serikat pekerja dengan buruh adalah dengan mogok kerja.
Mogok kerja digunakan para buruh sebagai senjata mereka dalam menuntut sesuatu yang
mereka inginkan tidak luput dalam kenaikan upah. Strategi lain adalah dengan
menjalankan aksi turun jalan yang dilakukan serikat pekerja dan buruh, kegiatan yang
dianggap penting sekali dalam upaya resistensi buruh terhadap pemerintahan. Aspirasi
yang dimiliki dituangkan dalam bentuk orasi didepan gedung pemerintahan atau jalan raya
dengan massa yang banyak sebagai simbol kekuatan mereka. Menurut serikat pekerja
SPSI, yang merupakan serikat pekerja terbesar dan tertua di Indonesia, aksi penting
dilakukan bukan hanya sekedar untuk perlawanan/resistensi buruh terhadap pemerintahan
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tetapi juga sebagai alat pertunjukan eksistensi bendera (serikat pekerja itu sendiri). Begitu
pula dengan serikat pekerja SBSI yang notabene tujuan mereka melakukan aksi sama
dengan serikat pekerja SPSI.

Dari ketujuh informan buruh yang bekerja di berbagai perusahaan di Surabaya
menerangkan bahwa mereka mengakui kesepahaman dengan serikat pekerja manapun
tentang aksi turun jalan yang dilakukan dalam menuntut kenaikan upah. Mereka sepaham
dengan serikat pekerja dan buruh lain terkait aksi turun jalan yang dilakukan. Ketika tidak
banyak buruh yang mengikuti aksi, sedikit sekali potensi yang akan didapat untuk hasil
yang diinginkan. Berbeda dengan aksi yang dilakukan serempak semua Serikat Pekerja
menghadiri sehingga buruh yang ikut banyak bahkan hampir semua buruh dalam
perusahaan ikut aksi.

Dan inti dari semua resistensi yang dilakukan buruh dan serikat pekerja adalah
demi kepentingan mereka sendiri. tetapi tidak semudah yang dibayangkan perjuangan
buruh bisa berjalan lancar. Prosentase keberhasilan lebih kecil dari pada kegagalan. Ini
disebabkan karena adanya pengaruh besar dari pemodal atau pengusaha. Ketika
pemodal/pengusaha sudah bertindak dan bekerja sama dengan pihak berpengaruh maka
dengan mudah perjuangan buruh diberangus.

Dalam teori serikat gerakan sosial, gerakan sosial serikat pekerja mungkin
menghadapi dilema apakah menjadi sebuah "agen revolusioner" terhadap sistem kapitalis
atau "mitra sosial" dalam mengejar mereka dari kesepakatan bersama dalam kerangka
kapitalis hubungan industrial. Meskipun dilema ini berasal dari sifat serikat buruh di
bawah kapitalisme, orang dapat berargumentasi bahwa jenis serikat gerakan sosial lebih
akut mencerminkan kontradiksi karena mereka cenderung untuk mendorong perubahan
sosial. Tingkat komitmen untuk perubahan sosial dan orientasi politik bervariasi antara
serikat gerakan sosial dari satu negara ke negara lain. Di Indonesia dan yang terjadi pada
saat ini adalah gerakan buruh SBSI berdiri dengan perjuangan tanpa adanya sistem
kapitalis, mereka memiliki sttaregi tersendiri dengan bantuan instansi lain selain negara.

Serikat gerakan sosial merupakan isu yang sudah melampaui isu-isu perburuhan
sempit maupun luas dan mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial dan demokrasi untuk
mencapai perubahan sosial yang radikal. Untuk melakukannya, serikat gerakan sosial
membentuk aliansi banyak kelas yang tujuannya memperluas jaringan dengan instansi lain.
Konsep serikat gerakan sosial secara langsung mempertentangkan untuk kedua serikat
yang berhubungan dengan ekonomi dan politik serikat pekerja. Serikat buruh SBSI dan
SPSI juga melakukan hal yang sama yakni membangun aliansi dengan berbagai pihak
untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

Penutup

Kepentingan yang merugikan pihak satu dengan lainnya tentu saja bisa
berkembang dimana saja tidak luput dengan kebijakan pengupahan di Kota Surabaya.
Kepentingan buruh tentu saja upah yang tinggi dan kesejahteraan. Kepentingan asosiasi
pengusaha adalah dengan modal kecil memperoleh omset atau laba sebesar-besarnya,
sehingga pengusaha berusaha dengan berbagai cara agar pengupahan rendah. Ketika upah
rendah maka omset yang didapat perusahaan semakin tinggi. Sekalipun transparansi tidak
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mungkin dilakukan oleh perusahaan, sudah sangat terlihat jelas bahwa kepentingan
pengusaha adalah seperti itu empirisnya.

Strategi perjuangan yang dilakukan buruh dan serikat pekerja beragam sesuai
dengan ideologi bendera masing-masing. Serikat pekerja idealnya tidak beroientasi di
bidang ekonomi dan politik. Tetapi kesepakatan untuk berkoalisi dan beraliansi dengan
institusi lain memang menjadi hak bagi mereka, karena ideologi perjuangan mereka juga
berbeda satu sama lain. Serikat gerakan sosial menolak kontrol eksternal baik dari kiri atau
kanan, tetapi membuat aliansi dengan berbagai organisasi sosial dan kelompok-kelompok
politik untuk tujuan terlibat dalam kampanye nasional perlawanan terhadap negara.
Perjuangan serikat pekerja juga bukan hanya masalah upah tetapi juga  pelayanan sosial,
perumahan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.

Strategi perjuanganpun harus dilakukan dengan cara sportif walaupun sangat sulit
diterapkan. Relasi yang dilakukan seharusnya juga berjalan secara adil dan fair tanpa
indikasi melakukan prakterk rent seeking. Pengawasan dari seluruh rakyat indonesia
terhadap pemerintah harus dilakukan agar terjadi kesimbangan dalam bernegara. Begitu
juga dengan warga negara yang baik seharusnya turut serta dalam proses pemerintahan dan
tidak hanya menuntut hak dan mengesampingkan kewajiban.
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