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ABSTRAK 

Migrasi menyebabkan pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan 

tersedianya lapangan pekerjaan. Kondisi sosial ekonomi menyebabkan banyak 

penduduk desa yang memutuskan untuk melakukan migrasi ke kota besar salah 

satunya Surabaya. Kawasan Industri Surabaya (SIER) merupakan tujuan dari buruh 

migran untuk mencari kerja. Buruh migran dalam hal ini harus menyiapkan diri 

dalam persaingan kerja dengan penduduk lokal Surabaya maupun buruh tenaga 

kerja asing. Peluang individu bermigrasi pun sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

calon buruh migran seperti: umur, jenis kelamin, status perkawinan ataupun tingkat 

pendidikan. Sedangkan faktor penarik untuk bermigrasi merupakan ekspektasi 

terhadap kondisi yang lebih baik di kota, yang dicerminkan dari tingkat upah yang 

tinggi, status kota tujuan (kota metropolitan, ibukota propinsi dsb), hubungan dengan 

famili di kota serta aksesibilitas ke kota. Karakteristik individu lainnya yang 

berpengaruh terhadap niat bermigrasi adalah umur. Kebutuhan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak, jaminan hidup yang lebih baik di perkotaan menjadi 

daya tarik masyarakat pendatang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, 

kebanyakan buruh migran hanya menjadi pelengkap kekerasan kota karena tidak 

seimbangnya para pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Tingginya angkatan kerja jelas mencerminkan tingginya jumlah penduduk. Alasan 

penduduk desa pindah ke kota Surabaya sebab wilayah ini dikenal banyak memiliki 

berbagai macam industri dan pabrik. Hal tersebut mendorong buruh migran masuk 

ke wilayah Surabaya. Salah satu trend yang mencolok dalam hal peningkatan jumlah 

buruh migran yaitu untuk mencari pekerjaan yang berorientasi pada tingkat 

penghasilan yang lebih layak dari pada daerah asal dan hal ini justru berakibat 

menumpuknya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan 

lapangan kerja di Kota Surabaya. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi buruh migran dalam 

menghadapi persaingan kerja di era MEA dan kendala buruh migran dalam 



persaingan kerja. Tipe Penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan Indepth Interview dengan 

buruh migran yang aktif bekerja di Rungkut Industri Surabaya (SIER). Informan 

merupakan salah satu elemen terpenting di dalam sebuah penilitian dimana informan 

memberikan sumber data utama yang memberikan informasi-informasi yang mampu 

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan pertimbangan 

tersebut, peneliti memilih menggunakan “purposive sampling” sebagai teknik 

pemilihan informan, dimana teknik pemilihan informan dilakukan dengan tujuan 

tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong para buruh datang ke kota 

yaitu keadaan ekonomi keluarga di desa yang minim dengan keterbatasan lapangan 

kerja serta minimnya akses dan fasilitas di desa. Jumlah pendapatan di desa yang 

tidak pasti dan serabutan. Strategi buruh migran menjelaskan beragam cara yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dalam upaya bersaing mendapatkan 

pekerjaan.  Berbagai solusi ditempuh agar dapat memperoleh pekerjaan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan perekonomian. Manusia sebagai makhluk ekonomi 

memiliki beragam kebutuhan baik secara jasmani maupu rohani. Kebutuhan pokok 

(basic human needs) merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan 

hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan konsumsi (makan, perumahan, 

pakaian) maupun keperluan lain (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan 

pendidikan).  Selain itu tedapat kebutuhan pengakuan keberadaan dan status mereka 

di masyarakat. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut manusia harus melakukan 

berbagai hal agar mampu mendapatkan berbagai hal yang dibutuhkan sehingga 

diperlukan cara dan strategi yang tepat yang harus dilakukan oleh buruh migran 

dalam persaingan kerja yang semakin terbuka dan kompetitif. Sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Scott mengenai pola strategi persaingan hidup, maka bagi 

kaum miskin menengah ke bawah mereka memiliki pola pikir tidak berani mengambil 

resiko besar dalam usaha peningkatan taraf hidup. Kelompok migran cenderung 

menghindari resiko kegagalan dengan bekerja kecil-kecilan, seadanya atau 

serabutan dengan resiko kerugian yang minim. Kelompok ini mencari kondisi aman 

hanya dengan mengandalkan strategi bekerja seadanya agar tidak kekurangan. 

Setiap buruh migran mempunyai strategi  yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

pekerjaan di tengah persaingan kerja yang semakin ketat. Perbedaan strategi-

strategi yang dilakukan oleh buruh migran juga terjadi pada ketujuh informan. 

Berdasarkan data di lapangan, informasi mengenai upaya-upaya yang mereka 

lakukan dalam menghadapi berbagai masalah ketika bersaing mendapatkan 

pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, di mana buruh migran yang 

sudah berkeluarga cenderung dituntut lebih, dalam berupaya mencari pekerjaan dan 

bersaing dengan pelamar kerja lain demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan 

semacam ini dipengaruhi oleh faktor kepentingan dari buruh migran yang berbeda-

beda, di mana buruh migran yang sudah berkeluarga harus tetap menafkahi 

keluarga, sedangkan bagi buruh migran yang belum berkeluarga yang hanya 



memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Persaingan kerja merupakan 

suatu kondisi para pelamar bersaing ketat mendapatkan posisi karyawan di sebuah 

perusahaan yang jumlahnya terbatas. Latar belakang terjadinya persaingan kerja 

adalah kondisi penawaran lulusan sekolah atau universitas tidak sebanding dengan 

permintaan lulusan tersebut di dunia kerja. Jumlah lapangan kerja cenderung 

terbatas bahkan berkurang sedangkan lulusan sekolah dan universitas bertambah 

tiap periodenya. Kebijakan perbaikan iklim investasi yang tujuannya untuk 

memperbaiki daya saing perusahaan yang sedang dalam kondisi krisis ekonomi 

dengan mengurangi pengeluaran di sisi ketenagakerjaan. Sedangkan kendala 

persaingan kerja yang dihadapi buruh migran yaitu minimnya pengalaman kerja 

serta ketidakjelasan peningkatan jenjang karir. Disamping itu, keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki oleh buruh migran terkadang belum sesuai dengan 

bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Buruh migran dituntut mampu berbahasa 

asing dalam berkomunikasi mengingat mereka bersaing dengan tenaga kerja asing 

yang bekerja di Rungkut Industri Surabaya (SIER). Selain itu, mereka juga terus 

bersaing secara positif dengan buruh-buruh lokal dalam bekerja mengingat semakin 

ketatnya persaingan buruh migran dalam dunia kerja. Hambatan persaingan kerja 

terkait pengalaman kerja yang masih minim. Kejelasan tidak ada terkait peningkatan 

jenjang karir. Proses awal mencari pekerjaan kendala pada umumnya yang dialami 

buruh adalah pengalaman kerja, terkadang meskipun pengalaman kerja sudah 

dimiliki namun bidang yang dibutuhkan perusahaan tidak sesuai dengan keahlian 

atau kemampuan buruh migran tersebut. Kendala yang ditemui dalam persaingan 

kerja dianggap sebagai hal wajar dan pasti dialami oleh semua pencari kerja. 

Persaingan tersebut merupakan proses untuk bekerja keras mempertahankan serta 

meningkatkan posisi yang sudah diperoleh. Sedangkan buruh migran yang tidak 

terdapat buruh tenaga kerja asingnya mereka terus bersaing secara positif dengan 

buruh-buruh lokal dalam bekerja karena semakin ketatnya persaingan buruh migran 

dalam dunia kerja. 
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ABSTRACT 

 

Migration caused more labor force that is proportional to the availability of 

jobs. Socio-economic conditions caused many villagers who decide to migrate to the 

big cities one Surabaya. Surabaya Industrial Estate (SEER) is the destination of 

migrant workers to seek employment. Migrant workers in this regard must be 

prepared to work in competition with local residents as well as workers Surabaya 

foreign labor. Opportunities to migrate individual was strongly influenced by the 

characteristics of prospective migrant workers such as: age, sex, marital status or 

level of education. While the pull factor for migration is the expectation of better 

conditions in the city, which is reflected in the high wage level, the status of the 

destination city (metropolitan city, the provincial capital, etc.), relationships with 

family in town as well as accessibility to the city. Other individual characteristics that 

influence the intention to migrate is aged. The need to get a better life, greater 

security in both urban migrants into a public appeal to get a job. However, most of 

the migrant workers is only a complement to urban violence since the imbalance of 

job seekers with available jobs. The high labor force clearly reflects the high number 

of population. The reason the villagers moved to the city of Surabaya because the 

area is known to many has a wide range of industries and factories. It encourages 

migrant workers to enter the territory of Surabaya. One striking trend in terms of 

increased numbers of migrant workers are to find employment oriented income levels 

are more worthy than the regions of origin and this would result in the accumulated 

amount of labor force that is proportional to the availability of jobs in the city of 

Surabaya. 

 

This study aims to determine strategies migrant workers face job competition 

in the era of MEA and constraints migrant workers in job competition. Type of 

research used is descriptive qualitative study. Data collection techniques in research 

using Indepth interviews with migrant workers who are actively working in Surabaya 

Rungkut Industry (SEER). The informant is one of the most important elements in a 

penilitian where the informants provide primary data sources that provide 

information that is able to address the issues raised in this study. With these 

considerations, the researchers chose to use the "purposive sampling" as an 

informant selection techniques, where the informant selection technique done with a 

specific purpose in accordance with the required criteria. The analysis technique 

used is the technique of analysis of data reduction, data presentation and conclusion. 

The results showed that the factors driving the workers to come to the city that is the 

economic situation families in the village were minimal with limited employment 

opportunities and the lack of access and facilities in the village. Total revenue in the 

village uncertain and odd jobs. Strategy migrant workers explain the various ways in 

which certain individuals or groups in an effort to compete for jobs. Various 

solutions pursued in order to obtain work to improve the lives of the economy. 

Human beings have a diverse economy needs both physically maupu spiritually. 



Basic needs (basic human needs) is a very important requirement for human survival, 

consisting of consumption needs (food, shelter, clothing) and other uses (drinking 

water, sanitation, transport, health, and education). Besides artifacts need for 

recognition of the existence and status in the community. The fulfillment of human 

needs must do things to be able to find things that are needed so that the necessary 

means and strategies that must be done by migrant workers in job competition 

increasingly open and competitive. In accordance with the theory expressed by Scott 

on the pattern of competition strategy of life, then for the poor to lower middle they 

have the mindset of not taking any big risks in efforts to increase the standard of 

living. Migrant groups tend to avoid the risk of failure by working a small, 

improvised or odd jobs with minimal risk of loss. The group is looking for a safe 

condition simply by relying on a strategy to work sober to avoid shortages. Each 

migrant worker has a different strategy to get a job in the job competition 

increasingly fierce. Differences in the strategies undertaken by migrant workers 

occurs in the seventh informant. Based on the data in the field, information about the 

efforts they do in facing various problems when competing for jobs. This is influenced 

by economic needs, in which the migrant workers who are married tend to be 

charged more, in trying to find a job and compete with other job applicants in order 

to meet the needs of families. These circumstances influenced by the interests of 

migrant workers is different, where the migrant workers who are married must still 

provide for the family, while for migrant workers who do not have families who only 

have a responsibility to themselves. Job competition is a condition of the suitors 

competing to get the position of the employees in a company are limited. Background 

of job competition is the conditions of the offer school leavers or university graduates 

are not comparable with the demand in the world of work. The number of jobs likely 

to be limited and even reduced while the graduate schools and universities increased 

each period. The improvement of the investment climate which aim to improve the 

competitiveness of companies that are in a state of economic crisis by cutting 

spending on the side of labor. While the job competition constraints faced by migrant 

workers, namely the lack of work experience and career enhancement obscurity. In 

addition, the expertise and skills possessed by migrant workers often do not 

correspond to the fields needed by the company. Migrant workers were supposedly 

able to speak a foreign language in communicating considering they compete with 

foreign workers who work in Surabaya Rungkut Industry (SEER). In addition, they 

also continue to compete positively by local laborers in the work given the increasing 

competition in the world of labor migrants. Barriers to competition work related 

work experience is still minimal. Clarity was no associated increase in your career. 

The initial process of looking for a job constraints usually experienced workers are 

work experience, sometimes in spite of work experience already owned but the areas 

that companies need not conform with the expertise or the ability of the migrant 

workers. Obstacles encountered in job competition is considered as a matter of 

course and must be experienced by all job seekers. The competition is a process to 

work hard to maintain and enhance the already acquired. While migrant workers are 



workers of their foreign workforce continues to compete positively by local laborers 

in the work because of increasing competition in the world of labor migrants. 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan demografi 

merupakan salah satu penyebab 

perubahan dan penyusunan kebijakan 

kependudukan. Perubahan penduduk 

yang terjadi disebabkan adanya 

kelahiran, kematian dan perpindahan 

penduduk (migrasi) yang 

menimbulkan perubahan jumlah 

penduduk baik di wilayah asal maupun 

wilayah yang dituju penduduk sebagai 

tempat migrasi, terutama kota-kota 

besar di Indonesia salah satunya 

Surabaya. Migrasi menyebabkan 

pertambahan angkatan kerja yang tidak 

sebanding dengan tersedianya 

lapangan pekerjaan. Kondisi sosial 

ekonomi menyebabkan banyak 

penduduk desa yang memutuskan 

untuk melakukan migrasi ke kota 

besar. Bagi penduduk yang memiliki 

keahlian dan tingkat pendidikan minim 

tanpa persiapan atau bekal apapaun 

maka hal ini menyebabkan timbulnya 

peningkatan pengangguran. Selain 

dampak yang ditimbulkan bagi kota 

atau tempat yang dituju para migran, 

daerah asal yang ditinggalkan turut 

merasakan perubahan yakni turunnya 

daya saing pertanian di pedesaan sebab 

dianggap kurang menarik dan 

menguntungkan.  

Peluang individu bermigrasi pun 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

calon buruh migran seperti: umur, 



jenis kelamin, status perkawinan 

ataupun tingkat pendidikan. 

Sedangkan faktor penarik untuk 

bermigrasi merupakan ekspektasi 

terhadap kondisi yang lebih baik di 

kota, yang dicerminkan dari tingkat 

upah yang tinggi, status kota tujuan 

(kota metropolitan, ibukota propinsi 

dsb), hubungan dengan famili di kota 

serta aksesibilitas ke kota. 

Karakteristik individu lainnya yang 

berpengaruh terhadap niat bermigrasi 

adalah umur. Siagian (1995) 

menunjukkan bahwa orang yang sudah 

kawin mempunyai kemungkinan 

bermigrasi lebih besar, karena semakin 

besar dorongan untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih baik, namun hal 

ini relevan terutama bagi buruh migran 

yang sifatnya tidak permanen. 

Uraian dari fenomena tersebut 

sesuai dengan teori mobilitas sosial 

(migrasi) atau teori pendorong dan 

penarik (Push and Pull Theory) yang 

menjelaskan bahwa secara umum 

mobilitas penduduk terjadi apabila 

terdapat perbedaan antara kedua 

wilayah yakni perbedaan derah asal 

dan daerah yang dituju oleh imigran. 

Everett S Lee (1978) dalam buku yang 

berjudul “Teory of Migration” 

menjelaskan bahwa volume migrasi di 

suatu wilayah berkembang sesuai 

keanekaragaman daerah tersebut. 

Daerah asal dan daerah tujuan 

memiliki ciri tertentu atau faktor 

positif, faktor negatif maupun faktor 

netral. Faktor positif merupakan faktor 

yang menguntungkan jika seseorang 

khususnya para migran tinggal di 

lokasi yang dekat dengan sekolah, 

pabrik, tempat usaha yang dinilai 

memiliki kesempatan dan lapangan 

kerja cukup banyak. Faktor negatif 



merupakan faktor kekurangan yang 

dimiliki suatu daerah sehingga 

penduduk wilayah tersebut 

mempertimbangkan untuk pindah agar 

memperoleh kehidupan secara sosial 

dan ekonomi lebih baik. Kesenjangan 

ini menimbulkan arus migrasi 

penduduk yang selama ini terjadi di 

kota-kota besar.  

Lee dan Todaro berpendapat 

mengenai hal sama yang mendukung 

teori tersebut bahwa motivasi 

seseorang untuk pindah adalah motif 

ekonomi. Motif tersebut berkembang 

karena adanya ketimpangan ekonomi 

antar daerah. Todaro menyebut motif 

utama tersebut sebagai pertimbangan 

ekonomi rasional, dimana seseorang 

melakukan mobilitas ke kota adalah 

adanya harapan untuk memperoleh 

pekerjaan dan memperoleh pendapatan 

yang lebih tinggi daripada yang 

diperoleh di pedesaan.  

Berdasarkan data migrasi masuk 

diketahui bahwa kota Surabaya 

sebagai salah satu kota besar dengan 

kemajuan di sektor, perdagangan, 

industri dan pendidikan di Jawa Timur 

menarik minat banyak migran untuk 

berpindah ke Surabaya guna 

meningkatkan penghasilan dan taraf 

ekonomi. Menurut data dinas 

kependudukan dan catatan sipil Kota 

Surabaya pada bulan Juni 2013 jumlah 

pendatang dari luar daerah pindah ke 

kota Surabaya mencapai 28.000 jiwa 

dan belum termasuk jumlah pendatang 

musiman yang mencapai 3.000 jiwa 

lebih. Pertumbuhan penduduk tahun 

2011 mencapai 3.024.000 jiwa dan 

tahun 2012 pertumbuhan penduduk 

Kota Surabaya bertambah mencapai 

3.125.000 jiwa, peningkatan 



berikutnya terjadi pada tahun 2013 

mencapai 3.166.000 jiwa. Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan penduduk Kota Surabaya 

meningkat tajam tiap tahunnya 

mencapai 50.000 jiwa. 

Kebutuhan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak, jaminan 

hidup yang lebih baik di perkotaan 

menjadi daya tarik masyarakat 

pendatang untuk mendapatkan 

pekerjaan. Namun, kebanyakan buruh 

migran hanya menjadi pelengkap 

kekerasan kota karena tidak 

seimbangnya para pencari kerja 

dengan lapangan pekerjaan yang 

tersedia. Tingginya angkatan kerja 

jelas mencerminkan tingginya jumlah 

penduduk. Alasan penduduk desa 

pindah ke kota Surabaya sebab 

wilayah ini dikenal banyak memiliki 

berbagai macam industri dan pabrik. 

Hal tersebut mendorong buruh migran 

masuk ke wilayah Surabaya. Salah 

satu trend yang mencolok dalam hal 

peningkatan jumlah buruh migran 

yaitu untuk mencari pekerjaan yang 

berorientasi pada tingkat penghasilan 

yang lebih layak dari pada daerah asal 

dan hal ini justru berakibat 

menumpuknya jumlah angkatan kerja 

yang tidak sebanding dengan 

ketersediaan lapangan kerja di Kota 

Surabaya. 

Kajian Teori dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

teori Everet S Lee yang mengemukakn 

bahwa manusia melakukan migrasi 

karena di pengaruhi oleh beberapa 

faktor teorinya: 

 Faktor di daerah asal (Origin) 

 Faktor di daerah tujuan 

(Destination) 



 Faktor penghalang migrasi 

(Barrier) 

 Faktor individu (Pribadi) 

Berdasarkan faktor-faktor di 

atas dapat diketahui adanya beberapa 

faktor penarik dan pendorong 

mobilitas bagi pelaku mobilitas. Faktor 

penariknya adalah buruh migran 

menginginkan bekerja di Surabaya 

karena faktor gaji UMR yang tinggi 

daripada di desa. Sedangkan faktor 

pendorongnya adalah sempitnya 

lapangan pekerjaan, tidak adanya 

peluang kerja di daerah asal serta 

faktor-faktor positif yang mendorong 

pelaku mobilitas untuk meninggalkan 

daerah asal. Faktor di daerah tujuan 

yaitu banyaknya lapangan pekerjaan 

dan gaji upah minimum regional 

(UMR) yang terus mengingkat tiap 

tahunnya sedangkan untuk faktor 

individu buruh migran yang 

kebanyakan sudah lulus SMK/SMA 

bahkan sudah menikah lebih 

menginginkan mencari pekerjaan di 

kota untuk hidup yang lebih memadai.  

Teori disampaikan oleh James C 

Scott. Teori ini menjelaskan bahwa 

dalam beberapa kondisi dan situasi 

yang dihadapi oleh kelompok kaum 

miskin untuk mengatur di tengah 

persaingan kerja dan ekonomi yang 

semakin ketat terdapat cara yang 

dilakukan yakni : 

 Melakukan kegiatan 

perekonomian yang disebut 

dengan swadaya yakni 

berjualan kecil-kecilan, bekerja 

sebagai tukang, sebagai buruh 

lepas hingga melakukan 

migrasi untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik di 



tempat tujuan serta 

pemberdayaan pada keluarga 

yang seperti seorang istri ikut 

membantu bekerja mencari 

nafkah suami. 

 Memanfaatkan pertemanan, 

hubungan keluarga untuk 

memperoleh bantuan 

keuangan, pekerjaan dan 

informasi lainnya. 

Everet dan Scoot menjelaskan 

bahwa dalam menghadapi persaingan 

kerja bagi kaum buruh migran dengan 

situasi tempat tinggal yang dinilai 

minim sumber ekonomi menyebabkan 

mereka melakukan berbagai cara 

dalam rangka mendapatkan pekerjaan 

agar mampu mencukupi kebutuhan 

sehari-hari di tengah persaingan kerja, 

ancaman PHK dan kesulitan ekonomi 

serta harga kebutuhan yang semakin 

meningkat. Migrasi merupakan salah 

satu cara yang ditempuh oleh 

masyarakat dengan ekonomi ke bawah 

yang diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian pribadi maupun 

keluarga yang ditinggalkan. 

Pertambahaan penduduk di kota besar 

akibat migrasi para kaum urban ini 

tentu menyebabkan penawaran tenaga 

kerja terkait buruh migran semakin 

meningkat. Sedangkan ketersediaan 

lapangan pekerjaan tidak bertambah 

sehingga berdasarkan data jumlah 

PHK dialami para kaum buruh migran 

tiap periode semakin meningkat. 

Beragam permasalahan tersebut 

mendorong para buruh migran untuk 

merancang berbagai strategi di tengah 

persaingan kerja seperti bekerja atau 

berprofesi ganda bagi para buruh 

migran untuk menambah penghasilan, 

pengalaman serta ketrampilan di 



tengah persaingan kerja pada Era 

MEA agar mampu membuka peluang 

baru serta bersaing dengan para tenaga 

kerja lain terutama para tenaga kerja 

asing.   

Para buruh migran berusaha 

menggunakan koneksi pertemanan, 

hubungan keluarga serta kekerabatan 

untuk mendapatkan pekerjaan. Situasi 

terkait kondisi persaingan kerja 

membutuhkan kecepatan serta 

kecermatan dalam memperoleh 

informasi mengenai lowongan kerja, 

informasi perekrutan, sistem 

perekrutan, wawancara dan 

sebagainya. Kedekatan dengan pihak 

keluarga mengenai informasi 

pekerjaan pada umumnya 

mempermudah buruh memperoleh 

pekerjaan di tengah persaingan kerja 

yang cukup ketat. Koneksi atau 

hubungan pertemanan maupun 

keluarga menjadi salah satu alat 

rekomendasi atau jalan mempercepat 

penilaian bagi perusahaan saat 

merekrut buruh. 

Memanfaatkan pertemanan, 

hubungan keluarga untuk memperoleh 

bantuan keuangan, pekerjaan dan 

informasi lainnyaadalah konsekuensi 

dari kemahiran dan penguasaan atas 

suatu sikap atau tindakan yang 

dipelajari dari norma-norma yang 

menyimpang, terutama dari subkultur 

atau diantara teman-teman sebaya 

yang menyimpang. Pada penelitian 

yang akan saya lakukan, saya ingin 

menjelaskan bagaimana perilaku 

anggota komunitas punk di Surabaya.    

Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif Pada penelitian ini, subyek 

yang digunakan adalah Buruh migran 

yang aktif bekerja di Industri Rungkut 



Surabaya. Teknik penentuan dalam 

pemilihan subyek penelitan 

menggunakan teknik purposive 

sampling. Sebagai teknik pemilihan 

informan, dimana teknik pemilihan 

informan dilakukan dengan tujuan 

tertentu sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. Sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan keterangan yang 

diperoleh dari semua informan 

diketahui bahwa alasan utama yang 

melatarbelakangi buruh migran 

mencari kerja di perkotaan adalah 

faktor ekonomi yang minim di daerah 

pedesaan sedangkan di perkotaan 

dengan upah minimum yang lebih 

tinggi, para buruh menilai kebutuhan 

sehari-hari dapat terpenuhi dan lebih 

layak dibandingkan penghasilan yang 

diterima jika bekerja di pedesaan yang 

hanya mengandalkan sektor pertanian. 

Berbagai latar belakang informan 

diteliti untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai sisi dan pengalaman 

bekerja yang dialami para buruh 

migran. Strategi buruh migran 

menjelaskan beragam cara yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok 

tertentu dalam upaya bersaing 

mendapatkan pekerjaan.  Berbagai 

solusi ditempuh agar dapat 

memperoleh pekerjaan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan 

perekonomian. Manusia sebagai 

makhluk ekonomi memiliki beragam 

kebutuhan baik secara jasmani maupu 

rohani. Kebutuhan pokok (basic 

human needs) merupakan kebutuhan 

yang sangat penting guna 

kelangsungan hidup manusia, baik 



yang terdiri dari kebutuhan konsumsi 

(makan, perumahan, pakaian) maupun 

keperluan lain (air minum, sanitasi, 

transportasi, kesehatan, dan 

pendidikan).  Selain itu tedapat 

kebutuhan pengakuan keberadaan dan 

status mereka di masyarakat. 

Pemenuhan berbagai kebutuhan 

tersebut manusia harus melakukan 

berbagai hal agar mampu mendapatkan 

berbagai hal yang dibutuhkan sehingga 

diperlukan cara dan strategi yang tepat 

yang harus dilakukan oleh buruh 

migran dalam persaingan kerja yang 

semakin terbuka dan kompetitif.  

 Sesuai dengan teori yang 

diungkapkan oleh Scott mengenai pola 

strategi persaingan hidup, maka bagi 

kaum miskin menengah ke bawah 

mereka memiliki pola pikir tidak 

berani mengambil resiko besar dalam 

usaha peningkatan taraf hidup. 

Kelompok ini cenderung menghindari 

resiko kegagalan dengan bekerja kecil-

kecilan, seadanya atau serabutan 

dengan resiko kerugian yang minim. 

Kelompok ini mencari kondisi aman 

hanya dengan mengandalkan strategi 

bekerja seadanya agar tidak 

kekurangan. Setiap buruh migran 

mempunyai strategi  yang berbeda-

beda untuk mendapatkan pekerjaan di 

tengah persaingan kerja yang semakin 

ketat. Perbedaan strategi-strategi yang 

dilakukan oleh buruh migran juga 

terjadi pada ketujuh informan.  

Buruh migran yang mengalami 

berbagai kegagalan dalam 

mendapatkan pekerjaan disebabkan 

persaingan kerja yang semakin ketat 

dengan bertambahnya angkatan tenaga 

kerja yang baru setiap tahun. Ketika 



pekerjaan sudah diperoleh buruh 

migran sering kali mendapatkan gaji 

yang kurang dari Upah Minimum 

Regional. Ketujuh informan yang 

ditemui oleh peneliti semua infoman 

menyatakan pernah mengalami masa 

kesulitan dalam mencari pekerjaan 

untuk bersaing dengan pekerja lain, 

yang diakibatkan oleh ekonomi yang 

sedang lesu dan menurun sehingga 

berdampak pada penurunan lowongan 

tenaga kerja perusahaan atau pabrik. 

Proses persaingan tersebut memakan 

waktu cukup lama hingga akhirnya 

para buruh migran bisa bekerja. Masa 

mencari pekerjaan yang dialami dari 

keenam informan cukup beragam. 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis hasil 

penelitian yang telah diuraikan diatas 

dapat disimpulkan sebagai berikut:   

1. Faktor pendorong para buruh 

datang ke kota seperti keadaan 

ekonomi keluarga di desa yang 

minim dengan keterbatasan 

lapangan kerja yang ada di 

desa yang pada umumnya 

bertumpu di sektor pertanian, 

perkebunan dan peternakan 

menyebabkan minimnya 

peluang pekerjaan bagi bidang 

lain serta keterbatasan 

lapangan kerja yang ada di 

desa  minim akses serta 

fasilitas. Jumlah pendapatan 

dari hasil kerja di desa yang 

tidak pasti  dan serabutan 

membuat para buruh berpikir 

untuk bekerja di kota. Bekal 

kenalan dan informasi 

lowongan pekerjaan para buruh 

mencoba melamar pekerjaan. 

Berbagai strategi yang 



diterapkan seperti memilih 

spesifikasi lowongan sesuai 

keahlian yang dimiliki buruh, 

mencari kenalan atau koneksi 

serta strategi dalam 

kelengkapan berkas lamaran, 

menulis Curriculum Vitae 

dengan lengkap serta detail dan 

berbeda agar Curriculum Vitae 

menarik minat pihak Human 

Resources Development 

perusahaan. Hal ini dilakukan 

sebab persaingan melamar 

kerja sangat ketat karena 

banyaknya peserta yang 

melamar kerja. Persaingan 

kerja penting agar para buruh 

migran senantiasa 

mempertahankan dan  

meningkatkan kualitas kinerja 

buruh 

2. Kendala buruh migran dalam 

persaingan kerja yaitu terkait 

pengalaman kerja yang masih 

minim serta tidak adanya 

peningkatan jenjang karir. Pada 

awal proses mencari pekerjaan 

kendala umum yang dialami 

buruh adalah pengalaman 

kerja, namun demikian adapula 

buruh yang memiliki 

pengalaman kerja dan keahlian 

namun tidak sesuai dengan 

bidang yang dibutuhkan 

perusahaan. Kendala yang 

ditemui dalam persaingan kerja 

dianggap sebagai hal wajar dan 

pasti dialami oleh semua 

pencari kerja. Persaingan 

tersebut merupakan proses 

untuk bekerja keras 

mempertahankan serta 



meningkatkan posisi yang 

sudah diperoleh. Lebih lanjut 

buruh migran secara langsung 

maupun tidak langsung 

dilarang untuk bergabung 

dengan organisasi serikat 

buruh. Para buruh migran 

menerima upah mínimum dan 

menerima beberapa tunjangan 

yang jumlahnya lebih kecil 

dibandingkan yang diterima 

buruh tetap, tidak ada 

kompensasi saat hubungan 

kerja berakhir, peluang 

peningkatan status dan karir 

sangat kecil. Masuknya Tenaga 

Kerja Asing menyebabkan 

sebagian buruh harus mampu 

berkomunikasi dengan bahasa 

asing. Sedangkan buruh migran 

yang bekerja di Surabaya 

sebagaian besar hanya 

bermodalkan nekat dan belum 

ada persiapan untuk bekerja. 

Berdasarkan kesimpulan diatas 

bahwa buruh migran yang 

bekerja di Surabaya seharusnya 

diberi pelatihan kerja dan 

magang kerja sebelumnya agar 

terlatih dalam bekerja. 

Selanjutnya, kendala yang 

dialami oleh buruh migran 

dalam bekerja dengan buruh 

tenaga kerja asing yakni 

sulitnya berkomunikasi dalam 

bekerja di pabrik. Rata-rata 

perusahaan industri di 

Surabaya akan mencari tenaga 

kerja yang berpengalaman dan 

masih muda karena dianggap 

lebih produktif. Sedangkan 

buruh migran yang tidak 

bekerja dengan buruh tenaga 

kerja asing mereka terus 



bersaing secara positif dengan 

buruh-buruh lokal dalam 

bekerja karena semakin 

ketatnya persaingan buruh 

migran dalam dunia kerja. 

Pengembangan ketrampilan 

serta kemampuan yang dimiliki 

melalui pengalaman kerja yang 

dijalani merupakan modal bagi 

buruh migran agar dapat 

diterima bekerja di pabrik yang 

besar sebab pihak Human 

Resources Development 

senantiasa menilai. Buruh 

migran yang bekerja di 

Surabaya seharusnya 

mempunyai pengalaman kerja 

sebelumnya selain itu 

menambah ketrampilan-

ketrampilan mereka agar 

berwawasan luas dan harus 

mampu bersaing dengan buruh-

buruh lainnya 

Persaingan kerja 

memberikan dampak positif bagi 

perusahaan antara lain 

penurunan biaya tenaga kerja, 

meningkatkan keuntungan 

perusahaan, meningkatnya 

kemampuan bersaing untuk 

perusahaan dan bagi sumber 

daya manusia sebagai tenaga 

kerja perusahaan. Sedangkan 

bagi buruh migran persaingan ini 

cukup memberatkan dan 

memberikan dampak yang 

kurang menguntungkan bagi 

karyawan. Masa kerja menjadi 

beban bagi para buruh migran 

ketika terjadi alokasi buruh ke 

pabrik lain yang lebih 

membutuhkan sehingga mereka 

sering berpindah-pindah tempat 



kerja dan seringkali harus 

memulai lagi dari nol ditempat 

baru mereka bekerja. Hal ini 

tentu saja mengakibatkan 

peluang buruh migran untuk 

meningkatkan status dan berkarir 

menjadi semakin sulit. Status 

buruh migran dengan gaji pas-

pasan di tengah kenaikan harga 

barang kebutuhan tentu 

memaksa para buruh migran 

untuk berpikir keras untuk dapat 

bertahan bekerja di pabrik saat 

ini ia bekerja, bekerja keras 

menaati peraturan pabrik agar 

tidak mendapat teguran dengan 

mengikuti berbagai pelatihan dan 

kursus gratis dari Dinas Tenaga 

Kerja sebagai pelatihan para 

buruh migran agar siap 

menghadapi persaingan kerja 

yang semakin ketat di era 

masyarakat ekonomi asean saat 

ini. 
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