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Abstrak 

Susanti, 2018, Gerakan Federasi Serikat Buruh Karya Utama dalam 

Mengadvokasi Hak Buruh di Provinsi Lampung (Studi Kasus Strategi FSBKU 

dalam Tuntutan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Buruh di PT 

San Xiong Steel Lampung Selatan). Tim Pembimbing : Tri Hendra Wahyudi, 

S.IP., M.IP dan Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc., Sc 

Kasus kecelakaan kerja semakin meningkat karena banyak perusahaan yang 

masih mengabaikan pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehaan kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan FSBKU dalam 

upaya mengadvokasi hak buruh di Provinsi Lampung khususnya hak keselamatan dan 

kesehatan kerja. Kasus pelanggaran K3 ini menarik untuk dibahas karena selama ini 

K3 jarang dibahas bahkan di aksi mayday. Mayday selalu membahas isu utama 

seperti kenaikan upah dan penghapusan PP No 78. Serikat buruh sebagai wadah 

aspirasi buruh diharapkan dapat memperjuangkan hak buruh melalui gerakan sosial 

yang mereka lakukan.  

Gerakan sosial dinilai masih efektif untuk dijadikan jalan dalam perjuangan 

hak normatif buruh. Peneliti menggunakan teori gerakan sosial baru untuk 

menganalisa fenomena yang terjadi. Pendekatan mobilisasi sumber daya digunakan 

untuk melihat pemimpin gerakan dalam menggerakan anggotanya, upaya framing 

digunakan untuk melihat cara FSBKU menyamakan pandangan dan melihat upaya 

propaganda media yang dilakukan, dan jaringan para aktor digunakan untuk melihat 

peran penting lingkungan eksternal terhadap keberhasilan suatu gerakan sosial. 

Ketiga pendekatan diatas digunakan untuk menganalisa strategi akhir yang digunakan 

FSBKU dalam mengadvokasi hak para buruh terhadap tuntutan pelaksanaan K3 oleh 

PT San Xiong Steel. 

Kata Kunci : Kecelakaan kerja, K3, Gerakan Sosial, FSBKU. 
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Abstract 

Susanti, 2018, Movement Of Federation Labour Union Karya Utama In 

Advocating Labour Rights In Lampung Province (Case Study of FSBKU 

Strategy in Implementation of occupational Safety and Health  Labour at PT 

San Xiong Steel South Lampung). Research Supervisors : Tri Hendra Wahyudi, 

S.IP., M.IP and Resya Famelasari, S.Sos., M.Soc., Sc 

Cases of occupational accidents are increasing as many companies still ignore 

the importance of implementing occupational safety and health. This research aims to 

know FSBKU strategy in advocating labour right in Lampung Province, especially 

right to occupational  safety and health. The case of K3 violation is interesting to 

discuss because all this time K3 is rarely discussed in action mayday. Mayday always 

discuss main issues such as wage increases and the deletion of PP No.78.  

Labour union as a forum for labour aspirations are expected to fight for labour 

right through their social movement. Social movement is considered still effective to 

be a way in the struggle for the normative labour right. This research use a new social 

movement theory to analyze the phenomenon that occurs. The resource mobilization 

approach is used to see movement leaders in moving their members, framing efforts 

are used to see how FSBKU equates opinions and views media propaganda efforts, 

and the network of actors is used to see the important role the external environment 

has for the success of a social movement. These three approaches are used to analyze 

the final strategy used by FSBKU in advocating labour rights to the demands of K3 

implementation by PT San Xiong Steel. 

Keyword : Occupational accident, K3, Social Movement, FSBKU 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan suatu 

perusahaan agar tetap dapat memproduksi suatu barang. Sumber daya manusia dalam 

hal ini yang dimaksudkan adalah buruh/pekerja. Untuk menjamin kelancaran suatu 

produksi, sudah seharusnya tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

buruh. Namun, di era modern seperti saat ini banyak hal yang membuat hubungan 

antara perusahaan dan buruh menjadi jauh.  

Beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan mesin atau teknologi terkini 

untuk memproduksi produk mereka daripada mempercayakan kepada para 

pekerja/buruh. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab semakin kecil mempekerjakan 

buruh maka semakin kecil pula anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memberikan upah kepada pekerja. Hal ini membuat banyak perusahaan melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan membuat para pekerja harus 

kehilangan pekerjaan. 

Selain permasalahan PHK sepihak, permasalahan rendahnya upah pekerja 

menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Adanya 

kordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan buruh tetap saja belum dapat mengatasi 

permasalahan rendahnya upah pekerja. Setiap peringatan hari buruh Internasional 

(May Day) yang diperingati pada tanggal 1 Mei selalu memuat isu utama tentang 
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kenaikan upah pekerja. Fenomena ini berkaitan dengan sikap pemerintah yang seakan 

berpihak kepada para pengusaha dengan menerbitkan PP No 78 Tahun 2015 Tentang 

Pengupahan yang dirasa merugikan pihak buruh.1 

Peraturan ini seolah berpihak kepada pengusaha karena dalam pasal 43 

dijelaskan bahwa kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi, jadi penetapan upah minimum tidak berdasarkan Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) lagi.2 Jelas hal ini bertentangan dengan pasal-pasal yang ada 

dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Akibat dari peraturan pemerintah tersebut, muncul gerakan buruh yang 

diwarnai dengan petisi dan demonstrasi untuk menuntut pencabutan peraturan ini. 

Permasalahan ini seolah tidak terselesaikan karena dalam konteks ini pihak 

perusahaan tidak ingin dirugikan oleh karenanya memberikan upah seminimal 

mungkin kepada buruh, dan sebaliknya juga pihak buruh yang merasa dirugikan 

selalu ingin menuntuk hak-hak mereka akan upah yang layak.  

Permasalahan buruh yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah terkait 

persoalan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang biasanya 

diabaikan oleh perusahaan. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya 

perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat 

                                                           
1  Dalam Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang 

Pengupahan 
2  Ibid, PP No 78 Tahun 2015 Pasal 43 Ayat (1) 
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kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat.3 Tujuan K3 adalah untuk 

memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.4 Kurangnya pengetahuan 

akan pentingnya penerapan K3 membuat perusahaan tidak memberikan salah satu 

hak buruh ini.  

Perusahaan yang baik sudah seharusnya memberikan rasa nyaman dan aman 

bagi para buruh, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan jaminan 

kesehatan dalam bekerja yang bisa berupa BPJS dan peralatan kerja yang aman. 

Namun, masih dengan alasan yang sama yaitu untuk menghemat anggaran banyak 

perusahaan yang mengabaikan pentingnya penerapan K3 ini.  

Data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja mencatat masih ada 

sekitar 221 ribu perusahaan besar yang belum menerapkan K3 ini.5 Hal ini jelas 

berdampak kepada kenaikan angka kecelakaan buruh saat bekerja. Menurut data yang 

diperoleh dari International Labour Organization (ILO) terdapat sekitar 6000 insiden 

fatal yang terjadi setiap harinya dilingkungan kerja seluruh dunia.6  

Di Indonesia sendiri, menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja 

sebanyak 105.182 kasus. 7  Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang 

mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan 

                                                           
3  Dikutip dari http://e-journal.uajy.ac.id/3052/3/2TS11587.pdf diakses pada 01 Januari 2018 Pukul 

13.22 WIB 
4    Ibid  
5    Dikutip dari http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/12/16/masih-banyak-perusahaan-yang-belum-

terapkan-sistem-k3-secara-serius diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB 
6    Ibid 
7  Dikutip dari http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-

Indonesiamasih-tinggi.html diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 17.45 WIB 

http://e-journal.uajy.ac.id/3052/3/2TS11587.pdf
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/12/16/masih-banyak-perusahaan-yang-belum-terapkan-sistem-k3-secara-serius
http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/12/16/masih-banyak-perusahaan-yang-belum-terapkan-sistem-k3-secara-serius
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html
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kerja.8 Selanjutnya, sampai akhir bulan November 2016 data dari BPJS menyebutkan 

terdapat 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.724 perusahaan yang 

terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang.9 Penyebab utama 

terjadinya kecelakaan kerja adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya 

penerapan K3 oleh perusahaan dan masyarakat. Selama ini K3 dianggap sebagai 

beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

Oleh karenanya banyak perusahaan yang menggunakan alat pelindung diri yang tidak 

memenuhi standar.10 

Di Provinsi Lampung sendiri, angka kecelakaan kerja juga masih cukup tinggi. 

Data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung sejak tahun 2009 

sampai tahun 2013 telah terjadi 808 kasus kecelakaan kerja.11 Hal ini menunjukan 

bahwa angka kecelakaan kerja di Provinsi Lampung masih sangat tinggi. Tingginya 

angka kecelakaan kerja di Lampung ini diakibatkan oleh kurangnya pengawasan 

terhadap pelaksanaan K3 sehingga masih banyak perusahaan yang mengabaikan 

pentingnya penerapan K3 ini, salah satu perusahaan yang masih mengabaikan 

penerapan K3 adalah PT San Xiong Steel yang merupakan perusahaan asing dibidang 

peleburan besi.  

PT San Xiong Steel merupakan perusahaan asing yang terletak di jalan lintas 

Sumatera. Lebih tepatnya perusahaan ini berada di Desa Tarahan, Kecamatan 

                                                           
8    Ibid 
9    Ibid 
10  Ibid 
11 Dikutip dari http://digilib.unila.ac.id/2725/15/BAB%20I.pdf diakses pada 01 Januari 2018 Pukul 

13.30 WIB 

http://digilib.unila.ac.id/2725/15/BAB%20I.pdf
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Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.12 Perusahaan ini bekerja 

dalam bidang peleburan besi dan memproduksi baja yang diekspor ke mancanegara. 

Sebagai perusahaan besar yang memiliki fokus pekerjaan berbahaya, PT San Xiong 

Steel dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus diimbangi dengan peralatan dan 

perlengkapan khusus. Namun di PT San Xiong Steel ini, para pekerja diberikan kain 

jeans sebagai alat perlindungan diri mereka saat proses peleburan besi berlangsung.13 

Jelas saja hal ini sangat berbahaya karena alat yang diberikan jauh dibawah standar 

keamanan. Sejak mulai berdiri ditahun 2010 hingga saat ini banyak buruh yang 

menjadi korban kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel ini.14  

Data terbaru yang diperoleh diakhir bulan November 2017 tepatnya tanggal 

30 November 2017 telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan 2 korban harus 

dirawat intesif di rumah sakit.15 Korban terus bertambah hingga tanggal 11 Desember 

2017 mencapai 4 Korban. Sejauh ini pihak Dinas Ketenagakerjaan sedang melakukan 

penyelidikan terkait kasus kecelakaan kerja ini.16 

PT San Xiong Steel melakukan beberapa hal curang seperti pernah melakukan 

PHK secara satu pihak ditahun 2015, melimpahkan tanggung jawab kepada mandor, 

tidak memberikan BPJS kepada pekerja, tidak memberikan libur tahunan kepada 

pekerja, dan tidak melaksanakan penerapan K3 di perusahaan oleh karena itu Serikat 

                                                           
12Ramona, Harian Pilar 12 Desember 2017 Dikutip dari http://www.harianpilar.com/2017/12/12/pt-

san-xiong-steel-sering-telan-korban/ diakses pada 14 Januari 2018 Pukul 19.18 WIB 
13    Firdaus, Buruh. “Wawancara”. Wawancara by Phone. 17 Desember 2017. 
14    Yohanes Joko. Ketua FSBKU. “Wawancara”. Wawancara by Phone. 18 Desember 2017. 
15   Alex. Ketua Buruh di PT San Xiong Steel. “Wawancara”. Wawancara by Phone. 18 Desember 

2017. 
16    Ibid 

http://www.harianpilar.com/2017/12/12/pt-san-xiong-steel-sering-telan-korban/
http://www.harianpilar.com/2017/12/12/pt-san-xiong-steel-sering-telan-korban/
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Buruh Provinsi Lampung yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama 

(FSBKU) Provinsi Lampung berusaha untuk menyelesaian kasus perburuhan di PT 

San Xiong Steel. 

FSBKU mendampingi serikat buruh yang berada di PT San Xiong Steel untuk 

melakukan tuntutan khususnya tuntutan pelaksanaan K3. Tuntutan tersebut diajukan 

oleh ketua FSBKU Provinsi Lampung yaitu Yohanes Joko kepada Bidang Pengawas 

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Peran dari 

FSBKU dalam mengadvokasi hak buruh terutama dalam pelaksanaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) ini sangat penting demi keberlangsungan hubungan antara 

pemerintah, perusahaan, dan buruh. Adanya gerakan buruh ini diharapkan dapat 

mengakomodasi hak buruh dan meminimalisir perselisihan atau konflik yang 

mendalam antara pemerintah, perusahaan, dan buruh.  

Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di 

PT San Xiong Steel pada tanggal 30 November 2017. Dapat dilihat dari pemaparan 

diatas bahwa kecelakaan kerja ini terjadi akibat kelalaian dari perusahaan yang 

mengabaikan pentingnya pelaksanaan K3 ini. Pekerja di PT San Xiong Steel 

diberikan alat pelindung diri berupa kain jeans dan sarung tangan kin yang tidak bisa 

melindungi dari sengatan api. Pihak perusahaan juga tidak menyediakan tenaga medis 

dan ruang medis untuk memberikan perawatan kepada pekerja. Selain itu pengawasan 

pemerintah terhadap perusahaan asing dinilai masih kurang sehingga kasus 

kecelakaan kerja seperti ini dapat terjadi. Akibat kasus kecelakaan kerja ini semakin 

menambah angka kecelakaan kerja di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. 
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Dalam hal ini FSBKU berperan sebagai sebagai wadah bagi advokasi buruh 

untuk menyelesaian kasus perburuhan di PT San Xiong Steel, oleh karena itu FSBKU 

mengajukan tuntutan kepada perusahaan dan meminta pemerintah untuk melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi FSBKU dalam gerakan advokasi hak buruh terhadap 

tuntutan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT San 

Xiong Steel? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui strategi FSBKU dalam gerakannya mengadvokasi hak buruh 

khususnya tuntutan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) di PT San Xiong Steel. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Sebagai pengetahuan penulis tentang gerakan buruh FSBKU dalam 

mengadvokasi hak buruh, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan 

kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan. Serta mengetahui strategi 

FSBKU dalam menuntut pelaksanaan K3 di PT San Xiong Steel tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, tinjauan teoritis sangat berguna bagi 

penulis untuk menganalisa dan memahami fokus masalah melalui beberapa teori dan 

pendekatan sebagai pendukung. Tinjauan teoritis ini memiliki peran penting bagi 

keberlangsungan pengerjaan tugas akhir penulis karena dengan memahami tinjauan 

teoritis yang ada maka penulis dapat lebih fokus mendalami permasalahan yang ada. 

Sehingga dalam melakukan penelitian dilapangan penulis dapat lebih fokus terhadap 

permasalahan yang akan di teliti dan memiliki landasan yang dapat digunakan 

sebagai acuan penulisan pembahasan agar fokus yang dibahas tidak keluar dari fokus 

utama tugas akhir ini. 

2.1.1  Teori Gerakan Sosial Baru 

 Gerakan sosial baru tumbuh di India pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an  

pada masa perjuangan kemerdekaan.1 Penekanan pada swadeshi, kerajinan kampung, 

kemandirian, industri asli, dan boikot terhadap barang-barang asing merupakan suatu 

bentuk perlawanan dan senjata untuk mengukuhkan identitas diri melawan 

kolonialisme Inggris di India.2 Pada umumnya gerakan sosial baru tidak tertarik pada 

gagasan revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan Negara secara revolusioner. 

                                                           
1  Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Edisi 11.2002.Gerakan Sosial.Yogyakarta:Insist Press. 

Hlm 17 
2   Ibid 
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Gerakan sosial baru berjuang mengenai isu-isu seperti kenaikan upah buruh dalam 

industri, melawan ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi kelas.3 

Dalam studi gerakan sosial baru terdapat dua teori dominan yang saling 

bertentangan, yaitu teori mobilisasi sumber daya dan teori berorientasi identitas.4 

Teori mobilisasi sumber daya lahir dan berkembang di Amerika, teori ini memandang 

bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi 

rasionalitas (bersifat rasional). 5  Sementara teori berorientasi identitas lahir dan 

berkembang di Eropa yang memandang bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial 

cenderung melibatkan dimensi-dimensi emosionalitas (bersifat emotif).6  

Dalam tugas akhir ini, penulis lebih berfokus pada teori mobilisasi sumber 

daya sebagai landasan teoritis untuk mengkaji terkait permasalahan gerakan buruh di 

Provinsi Lampung ini. Sebab, teori ini berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat 

dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan 

suatu gerakan sosial. 7  Dalam konteks tugas akhir ini yang dimaksudkan adalah 

adanya gerakan sosial dari serikat buruh Provinsi Lampung untuk menuntut hak-hak 

buruh yang tidak di berikan oleh PT San Xiong Steel. Gerakan ini dipelopori oleh 

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Provinsi Lampung. 

                                                           
3   Ibid.hlm 16 
4   Oman Sukmana.  Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity Oriented Theory 

dalam Studi Gerakan Sosial Baru.Volume 8. No 1. Oktober 2013 
5   Ibid 
6   Ibid 
7   Ibid 
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Menurut McAdam, terdapat tiga pendekatan utama dalam menganalisis 

kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yaitu Mobilisasi Sumber Daya, 

Peluang Politik, dan Framing.8 

2.1.1.1 Teori Mobilisasi Sumber Daya 

Menurut Cohen, teori mobilisasi sumber daya menolak penekanan pada peran 

perasaan, penderitaan, dan pemanfaatan kategori psikologi dalam menjelaskan GSB.9 

Teori ini beranggapan bahwa GSB adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir 

secara rasional.10 Jadi cara pandang teori ini terhadap gerakan sosial tergantung pada 

pendekatan rasional terhadap perilaku manusia.11  Gagasan yang mendasari adalah 

partisipan dalam gerakan sosial ikut serta bukan hanya karena kekecewaan melainkan 

mereka beranggapan bahwa partisipasi ini merupakan investasi  (dalam hal waktu 

atau energi atau perilaku mengambil resiko) yang akan bermanfaat atau akan 

membawa perubahan sosial dan politik tertentu.12 

Teori mobilisasi sumber daya memfokuskan perhatiannya kepada proses-

proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan.13 Teori ini 

lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik 

daripada memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan.14 

                                                           
8   McAdam (1992) dalam Tesis Irawati. (2012). Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan 

Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal. hlm 68 
9   Rajendra Singh, 2010. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. hlm 134 
10   Oman Sukmana. Loc.Cit 
11   Ibid 
12   Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning. 2013. Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. Hlm.374 
13   Oman Sukmana. Loc.Cit 
14   Ibid 
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Teori mobilisasi sumber daya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana 

muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah 

gerakan sosial.15 Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat 

mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (sosial movements).16 

Menurut Oberschall dalam Locher, istilah mobilisasi (mobilization) mengacu 

kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan kolektif.17 Menurut John MC Carthy dan Mayer Zald gerakan 

sosial tidak hanya berupa reaksi spontan terhadap keluh kesah dan ketidakpuasan 

seperti perilaku kolektif lainnya.18 Gerakan sosial juga tergantung pada suplai sumber 

daya material seperti waktu, uang, struktur organisasi atau keterampilan organisasi, 

posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang 

partisipasi dalam suatu gerakan sosial.19 

Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang sebagai hasil proses-proses 

keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi atas 

keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial.20 Sejalan dengan hal tersebut, Fireman 

dan Gamson dalam Pichardo menyebutkan esensi dari teori mobilisasi sumber daya 

adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam 

suatu gerakan sosial.21 

                                                           
15   Ibid., 
16  Ibid., 
17    Ibid., 
18   Ibid., 
19  Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning. Loc.Cit. hlm 376 
20   Ibid., 
21   Ibid ., 
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Faktor penting mengapa sebuah kelompok lebih mudah untuk melakukan 

mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan, 

terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi 

tradisional dari para anggotanya. 22  Selain itu, dalam kelompok juga terdapat 

pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagi 

kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. 23  Seorang pemimpin dalam suatu 

Organisasi Gerakan Sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah 

mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur 

masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil.24  

Pemimpin (leaders) dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial memiliki resiko 

dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga 

akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial.25 

Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, 

kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu organisasi 

gerakan sosial.26  

Menurut Morris dan Staggenborg menyatakan bahwa para pemimpin sangat 

penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi 

sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun 

                                                           
22  Oman Sukmana,  Loc.Cit 
23  Ibid., 
24  Ibid., 
25  Ibid., 
26  Ibid.,   
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strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil.27 Pemimpin 

gerakan (leaders movement) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang 

menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan 

sosial.28 

Singkatnya, teori mobilisasi sumber daya menyatakan bahwa gerakan sosial 

muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dengan cara yang rasional, 

mengikuti kepentingan-kepentingan mereka dan adanya peran sentral organisasi serta 

para kader dan pemimpin professional untuk memobilisasi sumber daya yang ada 

pada mereka.29 Kekuatan gerakan ini terletak pada tersedianya sumber daya, baik 

sumber daya material (seperti usaha, uang, keuntungan, dan jasa) dan sumberdaya 

non material (seperti otoritas, moral, kepercayaan, dan network) di dalam organisasi 

tersebut, termasuk didalamnya besarnya partisipan, dana, publikasi media, dukungan 

opini publik, dan elit.30 

2.1.1.2 Peluang Politik 

Pendekatan peluang politik tidak lagi terfokus secara sempit pada kehidupan 

internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis pada 

lingkungan politik dan institusi.31 Peluang politik menentukan kapan sebuah gerakan 

sosial memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan kemajuan yang signifikan. 32 

                                                           
27  Oman Sukmana, Op.Cit. hlm 46 
28  Ibid., 
29   Irawati, Op.Cit. hlm 69 
30   Porta dan Diani (1999) dalam Irawati, Loc.Cit 
31 Irawati, Op.Cit,hlm 70 
32 Ibid ., 
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Tarrow menekankan bahwa ketegangan politik mengalami peningkatan ketika para 

aktor gerakan mendapatkan dukungan sumberdaya eksternal untuk mencapai tujuan 

yang mereka inginkan.33 Sumber daya ini dipergunakan oleh aktor gerakan melalui 

terbukanya akses kepada kelembagaan politik.  

Beberapa dimensi penting struktur peluang politik menurut McAdam adalah :34 

1. Sejauh mana tingkat keterbukan dan ketertutupan didalam kelembagaan 

sistem politik  

2. Kondisi stabilitas hubungan dari kelompok berkuasa 

3. Adanya pengelompokan antara kekuatan elit di masyarakat 

4. Kapasitas serta kecenderungan Negara untuk melakukan tindakan represif. 

Secara sederhana, perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat 

mempengaruhi gerakan sosial.  Peluang politik dipergunakan sebagai penjelas dalam 

melihat sejauh mana keterbukaan peluang politik pada gerakan yang dilakukan 

FSBKU dalam mengadvokasi tuntutan hak buruh. Hal ini digunakan untuk 

melakukan tindakan perlawanan serta memiliki peran untuk melihat sejauh mana 

protes itu akan berjalan. Dukungan sumber daya eksternal menjadi hal penting untuk 

membangun peluang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.  

2.1.1.3 Framing 

Proses Framing memusatkan perhatian pada peran atau usaha dalam 

menguasai ide dan identitas baru dalam membentuk gerakan sosial.35 Dalam proses 

                                                           
33 Tarrow (1998) dalam Irawati,  Loc.Cit 
34 Ibid 
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framing organisatoris melakukan mobilisasi dengan jalan menggambarkan isu-isu 

untuk para calon peserta gerakan dengan cara memberikan makna bagi mereka.36  

Framing adalah suatu bentuk cara pandang terhadap fenomena yang 

dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya.37 Dengan kata lain, framing menentukan 

sikap individu terhadap suatu fenomena. Menurut Goffman, framing dalam gerakan 

sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk 

mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya.38 Framing tidak 

hanya terpaku terhadap pengaturan secara individu, tetapi juga 

kelompok.39 Framing itu sendiri memiliki elemen-elemen tertentu seperti nilai-nilai, 

sikap, kepercayaan, dan tujuan.40 

Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi 

yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari 

masyarakat terhadap suatu isu tertentu.41Dalam gerakan sosial, framing digunakan 

untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah untuk dipecahkan, 

menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenaran untuk memotivasi 

                                                                                                                                                                      
35   McAdam dalam Skripsi Adib Muhibbin Mulyono “Gerakan Masyarakat Tambang Pasca 

Reformasi (Studi Tentang Konflik Pengelolaan Minyak Sumur Tua Wonocolo, Kecamatan Kedewan, 

Kabupaten Bojonegoro).2013. hlm 25 
36    Ibid., 
37    Ibid., 
38  Goffman dalam Yanto Eri, 2002, Analisis Framing, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, hlm : 89 dalam 

https://books.google.co.id/books?id=wGwj0CPSjlQC&printsec=frontcover&dq=analisis+framing+er

iyanto+pdf&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE_J3QzsrYAhVMv48KHSh8Dh8Q6AEIJzAA#v=onepage

&q&f=false diakses pada 09 Januari 2017 Pukul 16.58 
39   Ibid., 
40   Ibid., 
41   Ibid., 

https://books.google.co.id/books?id=wGwj0CPSjlQC&printsec=frontcover&dq=analisis+framing+eriyanto+pdf&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE_J3QzsrYAhVMv48KHSh8Dh8Q6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=wGwj0CPSjlQC&printsec=frontcover&dq=analisis+framing+eriyanto+pdf&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE_J3QzsrYAhVMv48KHSh8Dh8Q6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=wGwj0CPSjlQC&printsec=frontcover&dq=analisis+framing+eriyanto+pdf&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE_J3QzsrYAhVMv48KHSh8Dh8Q6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false
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dukungan bagi aksi kolektif. 42  Seperti yang dikatakan Sidney Tarrow 

bahwa framing bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong aksi 

kolektif. Dalam gerakan sosial dibutuhkan tiga frame, yaitu:43 

a. Agregate Frame adalah proses pengertian isu sebagai masalah sosial. Individu 

yang mendengar frame dari peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah 

masalah bersama yang berpengaruh disetiap individu. 

b. Consensus Frame adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah 

sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini 

mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara 

kolektif. 

c. Collective Action Frame adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan 

suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. 

2.2 Tinjauan Konseptual 

2.2.1  Serikat Buruh 

Kelompok kepentingan memiliki pengertian sebagai organisasi yang 

dibentuk oleh sejumlah orang karena adanya kesamaan sikap, kepercayaan, dan/atau 

tujuan.44 Kelompok kepentingan pada dasarnya asosiasi manusia yang terorganisir, 

memiliki keanggotaan, pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai 

                                                           
42   Ibid., 
43 Yanto Eri, Op.Cit  
44   Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Grasindo.hlm 109 
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kegiatan, dan pola komunikasi kedalam maupun keluar organisasi.45 Dalam sistem 

politik, sebagaimana teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. 

Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi, yakni memperkuat dan 

mengefektifkan penyampaian aspirasi/tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga dapat 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 46  Selain fungsi artikulasi, kelompok 

kepentingan juga menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan kritik terhadap 

kinerja pemerintah.47 

 Gabriel Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe, 

yakni:48 

1. Kelompok kepentingan anomik, kelompok ini mengajukan kepentingan secara 

spontan dan berorientasi pada tindakan segera. Demonstrasi, pemogokan, dan 

hura-hura merupakan cara yang digunakan untuk memperjuangkan 

kepentingan. Kelompok ini disebut anomik karena identitasnya kurang jelas. 

2. Kelompok kepentingan non asosiasi, kelompok ini terbentuk apabila terdapat 

kepentingan yang sama untuk diperjuangkan. Setelah melakukan kegiatan, 

kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, seperti kelompok suku, ras, 

dan kedaerahan. Kelompok ini biasanya menggunakan pendekatan secara 

informal terhadap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingannya. 

                                                           
45   Ibid.,  
46   Novie Indrawati Sagita dalam Jurnal Wacana Politik “Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan 

dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara”. Departemen Ilmu 

Pemerintahan Universitas Padjajaran. Vol 1. No.2. Oktober 2016. hlm 98 
47  Ramlan Surbakti.Loc.Cit 
48 Gabriel A Almond dalam Ramlan Surbakti. Op.Cit hlm 110 
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3. Kepentingan Institusional, yakni suatu kelompok kepentingan yang muncul 

didalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan 

mengartikulasi kepentingan karena anggota kelompok ini berasal dari posisi 

penting maka pengaruh mereka terhadap proses penyusunan kebijakan sangat 

besar, namun ternyata mereka cenderung melayani kepentingan sendiri. 

4. Kelompok Asosiasional, kelompok ini secara khusus mengartikulasi 

kepentingan kelompok. Kelompok ini terorganisir dengan baik dan secara 

terus menerus menjalin hubungan dengan para anggotanya dan menjalin 

hubungan dengan pemerintah. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini 

adalah kelompok kamar dagang dan industri, himpunan petani, ikatan dokter, 

dan serikat pekerja. 

Dalam tugas akhir ini, peneliti melihat bahwa serikat buruh termasuk ke 

dalam salah satu jenis kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh besar. Serikat 

buruh ini menjadi wadah untuk mengadvokasi tuntutan buruh yang belum terpenuhi. 

Pada awalnya serikat buruh dalam sejarah dianggap tidak pernah ada. 49  Pilihan 

terhadap bentuk gerakan buruh bukanlah menjadi semangat gerakan, akan tetapi 

kesulitan dan kondisi yang samalah yang pada akhirnya menuntut pada pandangan 

terhadap adanya gerakan serikat buruh ini.50 

 Berbagai produk hukum yang dikeluarkan merupakan ekspresi Negara 

terhadap orientasi pembangunan serta bagaimana mekanisme hubungan industrial 

                                                           
49   Munir. 2014. Gerakan Perlawanan Buruh “Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan 

Buruh Pra Reformasi”. Malng: Intrans Publishing. hlm 6 
50   Ibid.,  
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ditempatkan, sebagaimana yang diyakini bahwa gerakan buruh yang terorientasi 

dalam bentuk tindakan serikat buruh maupun aksi pemogokan buruh yang bersifat 

aksi komunitas pabrik merupakan bentuk gerakan yang muncul dari kebijakan politik 

dan ekonomi yang dikembangkan pada saat itu.51 

 Kebijakan politik dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong 

berdirinya organisasi buruh. 52  Selain itu kondisi ekonomi dan kondisi umum 

masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendorong berdirnya organisasi buruh. 

Organisasi buruh merupakan organisasi yang dibutuhkan oleh pekerja/buruh. Dalam 

hal ini organisasi buruh ini dapat diwujudkan dalam bentuk serikat pekerja/serikat 

buruh, tetapi pada kenyataannya banyak pekerja tidak menyadari bahwa Serikat 

Pekerja adalah hak yang melekat bagi pekerja (Worker Rights is Human Rights) 

seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23:53  

Ayat (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak 

atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas 

perlindungan akan pengganguran;  

Ayat (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk 

pekerjaan yang sama;  

Ayat (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan 

menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat 

                                                           
51   Ibid, hlm 7 
52  Ibid ., 
53 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 dalam 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf diakses 

pada 09 Januari 2018 Pukul 14.32 WIB 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf
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baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan 

perlindungan sosial lainnya;  

Ayat (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk 

melindungi kepentingannya. 

Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi juga dituangkan 

dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 (Freedom Of Association and Protection Of 

The Right to Organise) dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui 

Keppres No. 83 tahun 1998:54  

Pasal (2) Para Pekerja dan Pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk 

mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing – masing, bergabung 

dengan organisasi – organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa 

pengaruh pihak lain;  

Pasal (4) Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang 

kegiatannya oleh penguasa administratif. 

 Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan 

permanen dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja sebagai maksud 

untuk:55  

1. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja.  

                                                           
54    Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 

87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (Lembaran Negara 

No. 98 tahun 1998) 
55    Dikutip dari http://dewihardiningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/tentang-serikat-pekerja-revisi-

april-2008.pdf  diakses pada 09 Januari 2018 pukul 15.05 WIB 

http://dewihardiningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/tentang-serikat-pekerja-revisi-april-2008.pdf
http://dewihardiningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/tentang-serikat-pekerja-revisi-april-2008.pdf
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Sebagai individu pekerja tidak akan mampu melindungi dan memperjuangkan 

kepentingan dan hak-haknya, kebebasan berserikat dan berorganisasi, perlindungan 

akan pengangguran, perlindungan akan diskriminasi, mendapatkan kesamaan 

kesepakatan akan pendidikan dan pelatihan, promosi dan penghargaan, peningkatan 

kondisi - kondisi dan syarat-syarat kerja, dan sebagainya. Hanya dengan melalui 

serikat pekerja mereka bisa mencapainya, karena serikat pekerja memiliki 

kewenangan penuh untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak anggotanya 

(pekerja), dan mewakili pandangan, pendapat dan kemauan mereka;  

2. Memperbaiki kondisi – kondisi dan syarat - syarat kerja melalui perjanjian 

kerja bersama dengan manajemen/pengusaha.  

Seperti disebut diatas bahwa pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa 

sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya 

melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif mereka dapat secara 

efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja, menghormati 

perintah dari pengusaha, berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata 

pencaharian, meningkatan pengupahan, status sosial ekonomi, kesejahteraan yang 

lebih baik dan upah-upah lainnya. Perjanjian kerja bersama hanya bisa dilakukan 

hanya oleh pengusaha/organisasi pengusaha/kelompok pengusaha disatu pihak dan 

pihak lainnya oleh perwakilan organisasi pekerja atau perwakilan dari pekerja dalam 

rangka perundingan kondisi dan syarat-syarat kerja; 

3. Melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial 

dimana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan dan tanpa kerja (PHK). 
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Berpikir tentang pekerja kita tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri 

tetapi juga keluarga yang dimilikinya. Kondisi sulit yang dialami pekerja, sakit, 

kehilangan promosi atau jabatan, skorsing ataupun PHK akan juga dirasakan oleh 

keluarganya. Disamping sebagai lembaga perundingan (bargaining institution) 

serikat pekerja adalah juga lembaga sosial (Sosial Institution);  

4. Mengupayakan agar manajemen/pengusaha mendengarkan dan 

mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat 

keputusan.  

Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen/pengusaha akan selalu 

berdampak kepada pekerja. Serikat pekerja mempunyai hak untuk mengetahui 

rancangan 3 keputusan yang akan diambil dengan memberikan masukan ataupun 

menekan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil bila itu berdampak buruk 

bagi pekerja. 

Serikat buruh dalam sejarahnya selalu tidak terlepas dari berbagai persoalan. 

Era reformasi yang diharapkan mampu membangun sebuah kondisi sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya yang lebih transparan dan demokratis bagi kaum buruh ternyata 

hingga saat ini belum mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi perjuangan 

buruh dalam menuntut hak-hak dasarnya.56  

Penuntutan hak dasar bagi kaum buruh menjadi suatu hal mutlak yang harus 

dilakukan, namun dalam kenyataannya banyak ditemui berbagai masalah yang 

                                                           
56    Rachmad Syafa’at.2008.Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya (Strategi Buruh dalam 

Melakukan Advokasi).Malang:In-TRANS Publishing.hlm 65 
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kemudian menjadi hambatan dalam kerja-kerja untuk membangun suatu gerakan 

advokasi bagi kepentingan buruh. 57  Berbagai hambatan tersebut misalnya seperti 

hambatan yang bersifat struktural, kultural, substansi perundang-undangan atau 

kebijakan, maupun hambatan financial.58 

Hambatan struktural merupakan hambatan terberat yang dialami serikat 

buruh. Hal ini disebabkan adanya perbedaan paradigmatik dalam hubungan kerja 

antara buruh, pemodal, maupun Negara dalam hal ini birokrasi dan penegak hukum.59 

Dalam pandangan pemodal yang kapitalistik dan Negara, buruh tidak diletakan 

sebagai faktor utama dalam proses ekonomi, melainkan hanya dianggap sebagai salah 

satu unsur dari proses produksi selain  modal dan alat produksi sehingga buruh tidak 

mendapatkan saluran perjuangan secara legal. Posisi struktural buruh yang 

sedemikian ini membuat mereka tidak mendapatkan jalan lain untuk menyampaikan 

pendapat mereka selain dengan melakukan pemogokan dan protes. 

Hambatan kultural yang dihadapi buruh dalam gerakan advokasi lebih banyak 

terkait persepsi, orientasi, dan kebiasaan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.60 

Misalnya pendapat tentang “nrimo ing pandum” selalu dipersepsi oleh kalangan 

buruh untuk selalu mensyukuri atau menerima apa yang telah menjadi bagiannya 

tanpa harus susah payah untuk mengkritisi kembali apa yang dia terima. Selain 

beberapa hambatan diatas, hambatan yang tidak kalah penting adalah persoalan 

                                                           
57 Ibid., 
58 Ibid., 
59        Ibid.,  
60        Ibid, hlm 70 
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financial. Seringkali gerakan advokasi serikat buruh banyak mengalami persoalan 

ketika dilapangan karena disebabkan keterbatasan dana untuk membiayai seluruh 

aktvitas organisasi dan anggotanya. Hal inilah yang terkadang membuat banyak 

federasi serikat buruh berhenti beraktivitas. 

2.2.2  Advokasi Hak Buruh 

Menurut Bahasa Belanda, advocaat atau advocateur berarti pengacara atau 

pembela.61 Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan 

pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Dalam Bahasa Inggris, to advocate tidak 

hanya berarti to defend (membela), melainkan pula to promote (mengemukakan atau 

memajukan), to create (menciptakan) dan to change (melakukan 

perubahan). 62 Menurut Mansour Faqih advokasi adalah usaha sistematis dan 

terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam 

kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).63  

Dengan kata lain, Advokasi bukan revolusi, tetapi lebih merupakan suatu 

usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan peranti demokrasi perwakilan, 

proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang 

berlaku.64Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai 

subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu 

                                                           
61    Teuku Zulyadi “Advokasi Sosial” dalam Jurnal Al-Bayan. Vol.21. No.30. Juli-Desember 2014. 

hlm 64 
62     Ibid.,  
63   Mansour Faqih dalam http://www.bukukita.com/Referensi/Referensi-Umum/146166-Mengubah-

Kebijakan-Publik:-Panduan-Pelatihan-Advokasi.html diakses pada 15 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB 
64    Ibid ., 

http://www.bukukita.com/Referensi/Referensi-Umum/146166-Mengubah-Kebijakan-Publik:-Panduan-Pelatihan-Advokasi.html
http://www.bukukita.com/Referensi/Referensi-Umum/146166-Mengubah-Kebijakan-Publik:-Panduan-Pelatihan-Advokasi.html
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arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial 

yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui 

perubahan-perubahan kebijakan publik.65  

Dalam konteks pemberdayaan orang miskin, advokasi tidak hanya berarti 

membela atau mendampingi orang miskin, melainkan bersama-sama dengan mereka 

melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.66 Ada dua 

unsur penting untuk membangun konsep advokasi diluar batas pengertian advokasi 

sebagai proses perubahan kebijakan. 67  Pertama, advokasi harus ditujukan untuk 

membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus 

Negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (sosial 

transformation). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka 

kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan 

orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman 

yang mereka miliki.68 

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai 

macam kepentingan, maka advokasi dalam penelitian ini tak lain adalah advokasi 

yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang 

dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka 

melakukan tuntutan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

                                                           
65    LBH Bandung dalam Jurnal A-Bayan Teuku Zulyadi,  Loc.Cit 
66   Ibid., 
67   Teuku Zulyadi, Op.Cit hlm 65 
68   Ibid., 
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buruh di PT San Xiong Steel. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diartikan 

sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, 

hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.69  

Secara keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diartikan sebagai suatu 

ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.70Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak 

dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan 

pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan 

intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di 

lingkungan kerja.71  

Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan 

Kerja, pada Pasal 23 berisi:  

1)  Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang 

optimal.  

2)  Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit 

akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.  

3)  Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.72  

                                                           
69  Dikutip dalam http://e-journal.uajy.ac.id/3052/3/2TS11587.pdf  dikutip pada 09 Januari 2018 Pukul 

14.01 WIB 
70  Ibid.,   
71  Ibid 
72  Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja Pasal 23 dalam 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm diakses pada 09 Januari 2018 pukul 14.10 WIB 

http://e-journal.uajy.ac.id/3052/3/2TS11587.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm
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Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak 

terduga dan tidak ada unsur kesengajaan ataupun direncanakan. Oleh karena peristiwa 

kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan 

sampai pada yang paling berat.73 
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73   Dikutip dalam https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/download/1435/1137 diakses pada 

09 Januari 2018 pukul 14.20 WIB 

KASUS PERBURUHAN DI PT SAN XIONG STEEL 

GERAKAN FSBKU DALAM 

MENGADVOKASI HAK BURUH 

KONSEP GERAKAN 

SOSIAL 

MOBILISASI SUMBER 

DAYA 

PELUANG POLITIK 

DAN FRAMING 

STRATEGI FSBKU DALAM 

MENGADVOKASI KASUS K3 DI PT SAN 

XIONG STEEL 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/download/1435/1137
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Dari tabel diatas, dapat kita pahami bahwa peneliti mengambil studi kasus ini 

terkait kasus perburuhan di PT San Xiong Steel. Kasus perburuhan ini yaitu tentang 

kecelakaan kerja yang terjadi di PT San Xiong Steel pada tanggal 30 November 2017. 

Kecelakaan kerja ini mengakibatkan 4 Korban harus dirawat intensif di rumah sakit. 

Melihat adanya kecelakaan kerja ini, gerakan buruh yang tergabung dalam Federasi 

Serikat Buruh Karya Utama mendampingi para buruh di PT San Xiong Steel untuk 

mendapatkan salah satu hak buruh yang belum diberikan oleh perusahaan ini yaitu 

terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang digunakan FSBKU 

untuk mengadvokasi hak buruh terkait K3 ini. Untuk memahami kasus ini, peneliti 

menggunakan konsep gerakan sosial untuk memberikan penjelasan terkait konsep 

serikat buruh. Selanjutnya, untuk melihat cara gerakan tersebut memobilisasi 

anggotanya maka penulis menggunakan teori mobilisasi sumber daya. Untuk melihat 

seberapa besar peluang politik yang dimiliki oleh gerakan serikat tersebut, peneliti 

menggunakan pendekatan peluang politik. Dan terakhir, untuk melihat cara 
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pembingkaian aksi melalui ide untuk menyebarkan isu dan mendapatkan partisipan 

maka menggunakan proses Framing.  

 Beberapa teori dan konsep diatas digunakan oleh peneliti untuk menganalisa 

strategi yang digunakan oleh FSBKU untuk mengadvokasi hak buruh, khususnya hak 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT San Xiong Steel. Sejauh ini, peneliti melihat 

strategi yang digunakan oleh FSBKU dalam tuntutannya terhadap kasus kecelakaan 

kerja ini berupa negosiasi dengan pihak perusahaan.  

2.4  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul 

Penelitian dan 

Nama Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Gerakan 

Masyarakat 

Tambang Pasca 

Reformasi 

(Studi tentang 

Konflik 

Pengelolaan 

Minyak Sumur 

tua Wonocolo, 

Kecamatan 

Kedawean, 

Kabupaten 

Bojonegoro. 

 

Skripsi 

 

Adib Muhibbin 

Mulyono, 2017 

Mendeskripsikan 

gerakan pasca 

reformasi dalam 

menangani 

konflik 

pengelolaan 

minyak sumur 

tua wonocolo. 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kualitatif 

deskriptif 

Penelitian 

yang akan 

dilakukan 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan fokus 

studi kasus. 

Penelitian 

yang akan 

Penelitian ini 

juga 

menggunakan 

teori yang 

sama dalam 

mengkaji 

permasalahan

nya. Teori 

yang 

digunakan 
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dilakukan 

juga berusaha 

menjelaskan 

tentang 

gerakan 

serikat buruh. 

yaitu teori 

mobilisasi 

sumber daya. 

Strategi 

Gerakan 

Kelompok 

Kepentingan 

dalam 

pengawasan 

pengendalian 

pemanfaatan 

Ruang 

Kawasan 

Bandung Utara 

 

Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 

Unpad 

 

Novie 

Indrawati 

Sagita, 2016 

Melihat dan 

menjelaskan 

tentang strategi 

yang digunakan 

oleh gerakan 

kelompok 

kepentingan 

dalam 

pengawasan 

pengendalian 

pemanfaatan 

Ruang Kawasan 

Bandung Utara 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kualitatif 

deskriptif 

Penelitian ini 

akan melihat 

strategi 

gerakan 

serikat buruh 

dalam 

mengadvokasi 

hak buruh.  

Masih 

membahas 

terkait teori 

yang 

digunakan 

yaitu teori 

peluang 

politik 

Keselamatan 

Kerja dan 

Kesehatan 

Kerja pada 

Mendeskripsikan 

resiko 

Menggunakan 

metode 

Penelitian 

yang akan 

Penelitian ini 

juga mencoba 
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Pelaksanaan 

Proyek 

Konstruksi 

(Studi Kasus : 

Proyek PT 

Trakindo 

Utama 

 

Jurnal Sipil 

Statik 

 

Bobby Rocky 

Kani, R.J.M 

Mandagi, J.P. 

Rantung, G.Y. 

Malingkas, 

2013 

pelaksanaan K3 

dilapanan, serta 

mempelajari 

bagaimana 

tindakan 

penanganan 

yang baik 

terhadap resiko  

K3 pada 

kegiatan proyek 

dilapangan 

kualitatif dilakukan 

ingin melihat 

bagaimana 

pelaksanaan 

K3 di PT San 

Xiong Steel 

untuk 

menjelaskan 

terkait 

pelaksanaan 

K3 

dilapangan 

dan cara 

penyelesaian 

terkait kasus 

K3 melalui 

gerakan 

serikat buruh 

Sumber di kelola peneliti (2018) 

Penelitian terdahulu yang akan disajikan dalam sub bab ini terdiri dari tiga 

penelitian dengan objek penelitian yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan oleh 

Adib Muhibbin Mulyanto pada tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat dalam 

penyelesaian suatu konflik. Dalam penelitian ini, fokus penelitian ingin melihat 

Gerakan Masyarakat Tambang Pasca Reformasi dalam penyelesaiaan Konflik 

Pengelolaan Minyak Sumur tua Wonocolo, Kecamatan Kedawean, Kabupaten 

Bojonegoro. Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, kedua 

penelitian ini menggunakan teori yang sama untuk menganalisa kasus ini yaitu teori 
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Mobilisasi Sumber Daya yang pernah dijelaskan dalam jurnal Oman Sukmana dan 

dituliskan dalam buku Rajendra Singh. 

Penelitian kedua ini dari Jurnal atas nama Novie Indrawati Sagita pada tahun 

2016 yang membahas tentang strategi suatu gerakan. Permasalahan yang menjadi 

fokus utama pada penelitian ini terkait Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan 

dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. 

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah terkait tinjauan konseptual yang 

digunakan yaitu menjelaskan tentang kelompok kepentingan yang pernah 

dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu 

Politik. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Bobby Kani dkk pada tahun 2013 yang 

membahas terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Fokus utama 

penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan K3 di PT Trakindo terutama 

pelaksanaan dilapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu kedua penelitian ini membahas terkait pelaksanaan K3 disuatu 

perusahaan. Namun perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan ini lebih 

menekankan pada strategi gerakan buruh dalam mengadvokasi hak buruh, khususnya 

pelaksanaan K3.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa menganalisis kehidupan sosial 

dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi 

individu (informan) dalam latar ilmiah. 1  Dengan kata lain, penelitian kualitatif 

berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan atau 

memaknai dunia sosialnya. Pemaknaan ini merupakan hasil dari interaksi sosialnya.2 

Penelitian kualitatif berupaya mencari jawaban dari permasalahan sosial yang 

ada. Penelitian kualitatif terarik pada bagaimana manusia mengatur diri dan 

bagaimana masyarakat mengatur latar sosialnya melalui simbol, ritual, struktur sosial, 

dan peran sosial, serta menganalisa data sosial tanpa mengukur data. 3  Penelitian 

kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat individu, buku, 

dan sumber lain.4 Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai 

metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih mendalam 

mengenai interpretasi individu yang diteliti.5 

                                                           
1 Nanang Martono.2015.Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci.Depok:PT Rajagrafindo 

Persada.hlm 212 
2 Ibid., 
3 Ibid., 
4 Ibid., 
5 Ibid., 
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Penelitian kualitatif sangat bermanfaat untuk menjelaskan gejala sosial ketika 

gejala sosial tersebut tidak mungkin diukur secara kuantitatif.6 Penelitian kualitatif 

memiliki lima varian seperti penelitian naratif, fenomenologi, grounded theory, 

etnografi, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus 

sebagai pendekatan untuk melihat perstiwa yang ada dilapangan. 7  Bogdan 

mendefinisikan studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa 

tertentu. Studi kasus juga dapat diposisikan sebagai suatu strategi untuk melakukan 

penelitian.8  

Dalam pendekatan studi kasus, biasanya seorang peneliti akan meneliti satu 

individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti 

berusaha untuk menemukan semua variable penting yang terkait dengan diri subjek 

yang diteliti.9 Pada tugas akhir ini, peneliti memilih pendekatan studi kasus karena 

ingin menganalisa lebih mendalam terkait strategi dari gerakan sosial yang 

tergabung kedalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Provinsi 

Lampung dalam mengadvokasi hak-hak buruh di PT San Xiong Steel khususnya hak 

untuk memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.  

3.2  Subjek Penelitian 

                                                           
6 Ibid hlm 214 
7 Ibid  
8    Bogdan dalam Muhammad Idrus.2009.Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif Edisi ke 2.Jakarta:Erlangga.hlm 57-58 
9   Ibid  
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 Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.10 Istilah lain 

untuk menyebut subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah informan. Dalam 

penelitian ini, subjek penelitian adalah 4 laki-laki dan 2 perempuan yang memahami 

tentang kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. 

3.3 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan 

yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Fokus penelitian juga membatasi data 

agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menemukan data dan menjelaskan 

fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

strategi FSBKU dalam gerakan advokasi hak buruh terhadap pelaksanaan Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja buruh di PT San Xiong Steel. Secara lebih khusus penelitian 

ini ditujukan untuk mengetahui: 

1. Bagaimana proses mobilisasi gerakan FSBKU dalam menggerakan 

anggotanya yang akan dilihat melalui teori mobilisasi sumber daya,  

2. Mengetahui sejauh mana keterbukaan peluang politik pada gerakan yang 

dilakukan oleh FSBKU dalam mengadvokasi tuntutan hak buruh khususnya 

hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 

3. Menganalisa tindakan yang dilakukan oleh gerakan FSBKU dalam 

membingkai ide-ide yang berkaitan dengan fenomena yang ada, sehingga hal 

                                                           
10  Op.Cit. hlm 92 
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tersebut mudah dipahami dan diterapkan oleh para anggotanya serta menjadi 

faktor penggerak utama terhadap aksi yang dilakukan.  

3.4  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu :  

1. Kantor FSBKU Provinsi Lampung di Jl. Way Korpri Kota Bandar Lampung. 

2. Sekretariat FSBKU Lampung Selatan di Jalan Tanjakan Taraha 5KM Desa 

Babatan Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Jl. Gatot 

Subroto No.104, Pecoh Raya, Tlk. Betung Sel., Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35226. 

4. PT San Xiong Steel di Jl. Lintas Sumatera, Tarahan, Katibung, Kabupaten 

Lampung Selatan, Lampung 35452 

5. Kantor  redaksi media Harian Pilar Bandar Lampung Jl. Kelud Raya No.267, 

Perumnas Way Halim, Kedaton, Kota Bandar Lampung. 

3.5 Penentuan Informan 

Dalam penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Purposive dimana sampel yang di perlukan dipilih berdasarkan pertimbangan subjek 

penelitian yang sudah ditentukan sejak awal.11 Dalam teknik ini, informan dipilih 

berdasarkan keahlian, kemampuan, dan pemahaman yang mendalam dan luas dalam 

bidang tersebut. Sehingga informan tersebut dapat memberikan penjelasan yang 

akurat terkait fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.  

                                                           
11 Ibid.hlm 96 
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Dalam penentuan informan ada 3 (tiga) jenis informan, yakni informan kunci, 

informan utama dan informan tambahan. Pertama, informan kunci merupakan 

informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian. Kedua, Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung 

dalam interaksi sosial yang ditelii. Ketiga, informan tambahan yakni mereka yang 

dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial 

yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti yaitu: 

Informan kunci dalam penelitian ini antara lain: 

1.  Yohanes Joko sebagai Ketua FSBKU Provinsi Lampung yang dianggap 

memahami terkait gerakan buruh di lampung khususnya gerakan FSBKU.  

2. Iwan sebagai Ketua serikat buruh di PT San Xiong Steel yang ikut terlibat 

secara langsung mendampingi korban. 

Informan utama dalam penelitian ini antara lain: 

3. Clara sebagai Pihak dari perusahaan yang diwakili oleh HRD PT San Xiong 

Steel.  

4. Firdaus sebagai Korban atas kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. 

Informan tambahan dalam penelitian ini antara lain: 

5. Alex sebagai Ketua serikat buruh FSBKU Wilayah Lampung Selatan yang 

dianggap memahami terkait kasus kecelakaan kerja di perusahaan tersebut.  

6. Helmy sebagai Badan pengawas disnakertrans Provinsi Lampung selaku 

pegawai pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan 

dan penyelidikan terkait kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. 
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7. Ramona sebagai penulis redaksi media harian pilar. 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan intrumen utama penelitian, 

dimana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih 

informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik 

kesimpulan sementara di lapang dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa 

dibuat-buat. 12  Sudarwin menyatakan bahwa peneliti sebagai instrument dalam 

penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara 

langsung dan bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk 

mengumpulkan data.13 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis.14 Dalam melakukan teknik observasi ini, peneliti harus 

mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, 

                                                           
12 Aunu Rofiq Djaelani. Op.Cit, hlm 84 
13 Sudarwin dalam Jurnal Aunu Rofiq Djaelani 
14 Ibid, hlm 101 
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memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, 

mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.15  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Observasi Partisipatif pasif. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan 

oleh gerakan FSBKU dalam mengadvokasi hak buruh. Peneliti juga mengamati 

secara langsung ke lapangan terhadap fenomena yang terjadi namun peneliti tidak 

ikut serta kedalam kegiatan atau pembuatan kebijakan dari gerakan serikat buruh 

tersebut.  

Peneliti mengamati kondisi dilapangan secara general kemudian memberikan 

fokus terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian peneliti lebih memfokuskan 

observasi berdasarkan fokus penelitian yang ada agar data yang diperoleh lebih rinci 

dan akurat. Selanjutnya data yang diperoleh diolah oleh peneliti dengan pengolahan 

kata-kata peneliti. 

Pada akhir februari 2018 peneliti datang ke lokasi penelitian secara langsung 

yaitu di Sekretariat FSBKU dan PT San Xiong Steel Kabupaten Lampung Selatan. 

Disana peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh FSBKU, yaitu persiapan 

untuk melakukan rapat tahunan yang diadakan di Tangerang. Peneliti hanya 

mengamati dan tidak ikut serta dalam rapat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 02 

Maret peneliti kembali ke sekretariat FSBKU pusat dan diajak untuk berkunjung ke 

sekretariat FSBKU Lampung Selatan. Dalam kesempatan tersebut mereka melakukan 

diskusi untuk membahas terkait kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. 

                                                           
15 Ibid,hlm 102 
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Peneliti mulai mengamati lokasi penelitian tersebut, dan dalam kesempatan tersebut 

peneliti diajak juga untuk meninjau lokasi kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. 

2. Wawancara 

Selain melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data melalui 

wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara 

dengan yang diwawancarai.16  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terbuka. Peneliti 

melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. 

Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti. Peneliti menggali informasi yang mendalam saat melakukan wawancara 

kepada informan. Jadi dalam hal ini peneliti tidak akan membatasi pertanyaan dan 

informasi yang diberikan oleh informan. 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 3 Maret hinggal 09 Maret 2018. 

Namun sebelum itu, diawal februari peneliti sudah melakukan wawancara terlebih 

dahulu dengan Yohanes Joko selaku Ketua FSBKU. Kemudian dibulan maret peneliti 

melakukan wawancara dengan informan lainnya yang berada di Lampung Selatan 

seperti Iwan, Alex, Klara, dan Firdaus. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti 

memberikan kebebasan kepada para informan untuk menyampaikan jawaban mereka.  

                                                           
16 Jurnal Aunu Rofiq Djaelani.Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif.Vol.X. NO.1. 

Maret 2013 
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Peneliti tetap memberikan pertanyaan sesuai fokus penelitian yang sudah 

ditentukan. Banyak informasi yang diperoleh saat melakukan wawancara ini seperti 

mengetahui kronologi kejadian kecelakaan kerja, upaya yang sudah mereka lakukan, 

dan mengetahui sejauh mana strategi yang mereka lakukan itu berjalan. Untuk 

mendukung informasi yang diperoleh, peneliti kembali melakukan wawancara 

dengan pihak media harian pilar yang diwakili oleh Ramona. 

3. Dokumen 

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan 

tentang sesuatu yang sudah terjadi.17 Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan 

dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumen.18 Sebagian besar data yang tersedia 

adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, 

artefak, foto, sketsa dan data lainya yang tersimpan.19  

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dari beberapa dokumen yang 

dimiliki oleh informan. Peneliti juga mengabadikan kesempatan yang dimiliki 

peneliti saat melakukan penelitian dilapangan. Data dokumen yang didapat oleh 

peneliti berupa AD/ART FSBKU, peraturan disnakertrans terkait PT San Xiong Steel, 

foto-foto korban kecelakaan kerja, dan salinan hasi keputusan tuntutan buruh PT San 

Xiong Steel. 

3.8 Analisis Data 

                                                           
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Miles dan 

Huberman dalam bukunya “Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook” 

menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat 

proses penting yaitu:20 

1. Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan data yang berguna bagi 

penelitian. Pengumpulan data in dapat berupa hasil wawancara, catatan hasil 

observasi, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang belum terekam 

pada saat pengumpulan data berlangsung. 

2. Data Reduction atau reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus 

menerus sebab banyak informasi yang diperoleh peneliti namun tidak semua 

informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkapkan 

masalah penelitian. Untuk itulah reduksi data dilakukan setiap saat, sedikit 

demi sedikit karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian maka akan 

banyak iformasi yang harus disaring.  

3. Data Display atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil 

penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara 

dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data 

yang tidak lengkap, perlu diklarifikasi, atau sama sekali belom diperoleh. 

                                                           
20 Nanang Martono.Op.Cit. hlm 11-15 
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4. Conclusion Drawing atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan 

simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.  

3.9 Triangulasi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk 

mendapatkan data yang valid. Triangulasi menurut Wiliam Wiersma“Triangulation 

is qualitative cross validation. It assesses the sufficiency of the data according to the 

convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”. 21 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat 

dikelompokan dalam tiga jenis yakni triangulasi data, triangulasi ruang dan waktu.22 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data yaitu dengan 

membandingkan data yang telah diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan 

dokumen. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti membandingkan data yang 

diperoleh dari informan melalui ketiga teknik pengumpulan data yang berbeda 

tersebut. 

 

 

 

                                                           
21  Wiliam Wiersma dalam Sugiyono.2007.Metode Penelitian Pendidikan, Bandung. Alfabeta. hlm 373 

dikutip dari Jurnal Bachtiar S Bachri Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Pendidikan 

UNESA. Vol.10. No 1. April 2010 
22   Ibid 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) 

Sistem perburuhan di Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian lebih, 

terutama pada aspek kesejahteraan buruh karena masih terasa sulit untuk diwujudkan. 

Masih banyak hak-hak buruh yang belum diberikan oleh perusahaan seperti hak 

untuk berserikat, hak memperoleh sistem kerja yang baik, hak menerima upah, dan 

hak normatif  lainnya. Adanya sistem kerja kontrak dan outsourching sangat 

memberatkan kaum buruh, dimana posisi buruh masih sangat lemah sehingga buruh 

terpaksa menuruti semua perintah perusahaan. Melihat kondisi seperti ini, maka 

Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) berupaya melakukan pengorganisiran 

untuk memberikan pendampingan, penyadaran dan pendidikan kepada seluruh buruh 

yang ada. 

4.1.1 Sejarah FSBKU 

 Paguyuban Karya Utama (PKU) adalah embrio FSBKU yang sudah muncul 

pada pertengahan tahun 1995.1 PKU salah satu organisasi buruh yang pada waktu  itu 

mampu menampung semua aspirasi buruh dan melakukan pembelaan-pembelaan 

buruh ketika ada persoalan secara terbuka dan demokratis. 2  Dalam kerja-kerja 

                                                           
1   Data profil singkat FSBKU yang terdapat didalam AD/ART dan di peroleh saat penelitian di 

lapangan. Dokumen ini diberikan oleh bapak Yohanes Joko Purwanto selaku ketua umum FSBKU.  
2    Ibid  
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organisasi PKU selalu memposisikan korban sebagai subyek, pengurus selalu ada 

disamping korban ketika ada kasus yang menimpanya, artinya keputusan ada 

ditangan korban dan PKU hanya berperan sebagai “Buruh Pengacara” .3 

Nama PKU sebenarnya berasal dari ruangan KODIM yang mana sekitar tahun 

1997 ada dua orang aktivis PKU yang ditangkap oleh aparat tentara karena dianggap 

aktivitasnya dalam melakukan advokasi terhadap buruh saat rezim orde baru 

berkuasa.4 Saat mereka diinterogasi aparat, kedua aktivis tersebut mengatakan bahwa 

paguyuban yang mereka bangun adalah kelompok arisan buruh yang berasal dari 

buruh-buruh jawa dan diberi nama Karyo Utomo. Paguyuban karyo utomo ini 

memiliki artian dalam bahasa jawa yaitu “Karyo” yang berarti kerja, dan “Utomo” 

yang berarti prioritas. Jadi PKU ini bermakna “Memprioritaskan Kerja Nyata”.  

PKU ini di dibentuk oleh tiga belas buruh yaitu Bardi, Tari “tepos”, Tari 

“tomblok”, Siti, Muroiiqoh, Rostinah, Sugiyanto, Makidi, Surahman, Rusdianto, 

Tomas, Timbul, Siti, dan Ami.5 Ketiga belas orang itu selalu di kenang sampai saat 

ini, oleh karenanya untuk mengenang jasa mereka pada organisasi maka mereka 

tergambar secara simbolik di bendera FSBKU. Dalam kondisi yang tertekan mereka 

melakukan pengorganisran dengan gerilya, karena pada waktu itu jika ketahuan pada 

aparat keamanan akan diinterogasi bahkan sampai ditangkap dan mengalami tindak 

kekerasan dari aparat keamanan.6  

                                                           
33    Redaksi KSN http://ksn.or.id/anggota-federasi/fsbku/ Diakses pada 9 April 2018 Pukul 01.15 WIB 
4       Loc.Cit.AD/ART FSBKU 
5      Loc.Cit. AD/ART FSBKU 
6      Ibid 

http://ksn.or.id/anggota-federasi/fsbku/
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Perlakuan kasar dari aparat tidak membuat aktivis PKU gentar justru malah 

menjadi berani dan menambah semangat juangnya. Sejak saat itu PKU dijadikan 

tempat diskusi dan curhat bagi buruh-buruh yang mengalami masalah atau kasus-

kasus perburuhan. Dalam perjalanannya PKU tidak berjalan dengan mulus, berbagai 

macam ancaman, tantangan, dan kekerasan mereka alami. Rintangan tersebut tidak 

menjadi penghalang bagi PKU dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka 

dalam memperjuangkan hak-hak mereka.  

Tugas dari PKU sendiri adalah memberikan penyadaran dan pemahaman 

kepada buruh yang tersebar di kelompok-kelompok kerja di beberapa perusahaan 

yang belum memiliki serikat buruh atau sudah ada serikat buruh namun tidak 

berfungsi.7Seiring dengan dinamika perburuhan, PKU sebagai organsasi perburuhan 

dirasa kurang efektif  lagi untuk memperjuangkan isi dan misi anggotanya. 

Paguyuban kurang diterima oleh lembaga-lembaga resmi seperti disnaker, atau dalam 

forum tripartite. Oleh karena itu pada pertengahan 2000, anggota-anggota PKU  yang 

sudah membentuk serikat buruh tingkat perusahaan (SBTP) bersepakat untuk 

menyelenggarakan serangkaian pembicaraan untuk membentuk sebuah wadah 

gabungan antar SBPT.8 

Anggota serikat buruh yang belum tergabung dalam serikat buruh, pada bulan 

agustus 2000 membentuk serikat buruh paguyuban karya utama (SBPKU) yang 

                                                           
7    Op.Cit. AD/ART FSBKU 
8     Ibid  
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keanggotaannya tersebar di berbagai perusahaan. 9  Sebagai persiapan menuju 

pembentukan organisasi yang lebih besar atau federasi, maka wakil-wakil dari SBTP 

dan SBPKU membentuk sebuah forum serikat buruh tingkat perusahaan (FSBTP) 

sebagai organisasi sementara sebelum terbentuk federasi. Sehingga pada 

perkembangannya FSBTP diformalkan dalam bentuk Federasi Serikat Buruh Karya 

Utama (FSBKU) yang dideklarasikan pada 22 april 2001 dan yang menjadi ketua 

utama Dwi Agustin dan Sekjen Anwar Maaruf.10 

Pada saat awal terbentuk, keanggotaan FSBKU berjumlah 5650 anggota di 

seluruh Indonesia. 11  Pengorganisasian terus dilakukan diberbagai wilayah, hingga 

pada kongres ke 4 yang dilakukan pada tanggal 22-25 april 2010 keanggotaan terus 

meningkat.12 Momentum seperti aksi mayday sering menjadi ajang dalam  upaya 

pembesaran organisasi dan mendapatkan kasus baru yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan diskusi rutin pada agenda FSBKU. Hingga sampai saat ini, FSBKU telah 

melakukan kongres yang ke VI di kawasan Cikupa pada tanggal 17-18 Februari 2018.   

Kongres ini membahas terkait AD/ART FSBKU dan menghasilkan keputusan 

Yohanes Joko Purnomo sebagai Ketua Umum FSBKU, Sugiyono sebagai Sekretaris 

Umum, dan Nuzul sebagai Bendahara Umum. 13  FSBKU selalu berusaha untuk 

menjadi serikat buruh yang senantiasa memberikan pendidikan terhadap anggotanya. 

                                                           
9   Yoan Setiawan 14 Juni 2013 http://fsbkuksn.or.id/2013/06/sekilas-sejarah-fsbku.html diakses pada 

09 April pukul 02.35 WIB 
10    Ibid 
11  Op.Cit. AD/ART FSBKU 
12  Ibid 
13  Redaksi KSN 20 Februari 2018 http://ksn.or.id/kongres-vi-klb-fsbku/ diakses pada 9 april 2018 

pukul 02.22 WIB  

http://fsbkuksn.or.id/2013/06/sekilas-sejarah-fsbku.html
http://ksn.or.id/kongres-vi-klb-fsbku/
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Pendidikan tersebut bertujuan agar setiap buruh siap menjadi pengacara bagi dirinya 

sendiri ketika sedang berkasus. Meski demikian, FSBKU tetap mendampingi para 

buruh yang terkena kasus. Dalam  melakukan pendampingan, FSBKU juga 

memberikan penyadaran, pendidikan, dan arahan-arahan kepada buruh ketika 

mengalami persoalan dan selalu ada disamping korban ketika sedang berkasus 

maupun berdiskusi tentang perburuhan.  

4.1.2 Visi Misi FSBKU14 

Visi : Mensejahterakan Anggota dan Keluarganya 

Misi : Membangun Gerakan Buruh  

Membangun Gerakan Politik 

Membangun Gerakan Ekonomi Alternatif 

4.1.3 Logo dan Bendera15 

 

 

 

   

 

 

                                                           
14    Loc.Cit. Redaksi KSN http://ksn.or.id/anggota-federasi/fsbku/   
15    Loc.Cit. http://fsbkuksn.or.id/2013/06/sekilas-sejarah-fsbku.html 

Gambar 4.1 Logo FSBKU 

http://ksn.or.id/anggota-federasi/fsbku/
http://fsbkuksn.or.id/2013/06/sekilas-sejarah-fsbku.html
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4.1.4 Bidang Keangotaan FSBKU16 

1.  Bidang Pendidikan dan Propaganda 

 Bidang pendidikan dan propaganda ini memiliki peran untuk 

meningkatkan dan membentuk kepribadian dari para kader. Para kader 

(buruh) akan diberikan pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak yang 

wajib didapatkan oleh para buruh. Pendidikan terhadap para kader ini 

dilakukan pada malam  hari karena para buruh harus bekerja saat pagi hari. 

Pendidikan ini sering disebut sekolah malam.  

2. Bidang Hukum dan Advokasi 

Bidang Hukum dan advokasi memiliki tugas untuk memberikan diskusi 

tentang UU Ketenagakerjaan. Bidang hukum dan advokasi juga ikut terjun 

secara langsung dan mendampingi korban dalam menyelesaikan kasusnya. 

Jadi dalam mendampingi para korban, departemen advokasi juga memberikan 

pendidikan tentang apa yang dijelaskan di UU Ketenagakerjaan. Adapun 

prinsip dari bidang ini adalah : 

a. Keputusan berada ditangan anggota yang berkasus. 

b. Pengurus hanya merupakan pendamping, bukan pemutus keputusan. 

c. Kewenangan federasi dan konfederasi unuk mendampingi kasus.  

                                                           
16   Op.Cit. AD/ART FSBKU 

Sumber : FSBKU dalam http://fsbkuksn.or.id/ Loc.Cit 

http://fsbkuksn.or.id/
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3. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

 Bidang Pemerdayaan Perempuan bukan hanya memberikan pendidikan 

kepada para kadernya, tetapi juga memberikan pemahaman terkait kesetaraan 

gender. Selain itu, departemen ini juga memberikan pemahaman terkait kodrat 

wanita yang sesungguhnya. Meski terus memperjuangkan kesetaraan gender, 

perempuan juga tetap harus mengingat kodratnya sebagai wanita dan 

kewajibannya mengurus keluarga. 

 

 

4. Bidang Ekonomi 

 Hal ini berkaitan erat dengan kerja-kerja organisasi kedepannya sehingga 

diharapkan organisasi mampu membangun ekonomi yang kuat diinternal. 

Departemen ekonomi ini dibentuk untuk mengetahui seberapa besar pola 

konsumsi anggota FSBKU, dan untuk membangun pilar ekonomi yang kuat.  

4.2 Kasus di  PT San Xiong Steel  

PT San Xiong Steel merupakan perusahaan asing dari Negara China yang 

melakukan produksi dibidang peleburan besi. PT San Xiong Steel ini di pimpin oleh 

seorang direktur utama yang bernama Xue Huaiguang. Perusahaan ini didirikan 

dibawah hukum penanaman modal asing (PMA) sejak Desember 2010.17 Perusahaan 

ini merupakan perusahaan peleburan besi terbesar di pulau Sumatera. Perusahaan ini 

                                                           
17  Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan No : 

Kep.10/568/lll.06/VIII/2015 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT San Xiong Steel Indonesia 
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tepatnya berada di Jalan Raya Kalianda, KM 23, Desa Tarahan, Keamatan Katibung, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.18 

Perusahaan ini mulai berdiri sejak tahun 2010, namun baru di operasikan pada 

tahun 2013. Sejak tahun berdiri hingga tahun 2018 ini, PT San Xiong Steel memiliki 

pekerja sebanyak 300 pekerja.19 Sebagian besar pekerja di perusahaan ini berjenis 

kelamin laki-laki karena bidang produksi yang dikerjakan cukup berbahaya. Adapun 

data pekerja di PT San Xiong Steel adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.1 Data Jumlah Pekerja di PT San Xiong Steel 

Bidang pekerjaan Jumlah pekerja Jenis kelamin Pendidikan 

L P 

Laboratorium 8 4 4 D3 dan S1 

Hoist 40 37 3 SMP dan SMA 

Produksi 84 82 2 SD – SMA 

Potong Besi 71 71 - SD – SMA 

Mekanik 31 (3 Orang TKA) 31 - SMK – S1 

Elektrikal 23 (20 Orang TKA) 23 - S1 

Gudang 4 4 - SD – SMA 

Supir 5 5 - SMP dan SMA 

Security 7 7 - SD – SMA 

Management 10 (4 Orang TKA) 9 1 D3dan S1 

OB 5 5 - SD dan SMP 

Penyuplai Air 12 12 - SMP dan SMA 

Jumlah 300 290 10 - 
Sumber : Dikelola Peneliti (2018) 

                                                           
18   Ibid 
19 Wawancara langsung. 2018. Iwan (Ketua serikat buruh san xiong steel). Lampung Selatan 
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Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar dan tergolong 

berbahaya karena sistem produksi menggunakan tungku api. Beberapa kasus yang 

pernah terjadi di perusahaan ini diantaranya sebagai berikut. 

4.2.1 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh PT San Xiong 

Steel 

PT San Xiong Steel dalam menjalankan sistem manajemen perusahaan pernah 

melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara satu pihak. Pada tahun 2015 

perusahaan peleburan besi ini secara satu pihak memutuskan hubungan kerja dengan 

4 pekerja tanpa alasan yang jelas. Para pekerja yang diberhentikan dengan paksa ini 

tidak diberikan uang pesangon dan uang penghargaan atas kerja keras mereka selama 

ini. Dalam pemberhentian kerja ini, para pekerja juga tidak diberikan surat peringatan 

terlebih dahulu. Pekerja yang di PHK tanpa ada surat peringatan dari perusahaan 

merasa keberatan dengan hasil keputusan perusahaan. 

Para pekerja merasa tidak pernah melakukan kesalahan berat saat bekerja di 

perusahaan tersebut, oleh karenanya para pekerja mengajukan gugatan terhadap PT 

San Xiong Steel ini kepada Pengadilan Negeri (PN) Provinsi Lampung. Gugatan ini 

diajukan oleh Saudara Heri Sumarno, Ogi Wahyudi, Robi Fatria, Ari Hidayat, Rio 

Winarno, dan Riki Rianto. Gugatan ini dicatat oleh Direktorat Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No:11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk. Adapun rincian gugatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Penggugat 1 Saudara Heri Sumarsono, mulai bekerja sejak 01 Februari 2013 

dengan status karyawan harian tetap jabatan dibidang potong besi dan 

mendapatkan upah sebesar Rp.1.595.000 perbulan, dan premi sebesar 

Rp.50.000 per bulan. Jadi total upah yang terakhir diterima sebesar 

Rp.1.645.000 perbulan. Heri Sumarsono di PHK pada tanggal 28 September 

2015 tanpa adanya pembicaraan dengan pimpinan unit kerja yang ada 

diperusahaan dan tanpa adanya pemberian surat peringatan 1, Surat peringatan 

2, dan surat peringatan 3, juga skorsing.  

2. Penggugat 2 Saudara Ogi Wahyudi, mulai bekerja sejak 01 Februari 2013 

dengan status karyawan harian tetap jabatan dibidang cetak besi dan 

mendapatkan upah sebesar Rp.1.595.000 perbulan, dan premi sebesar 

Rp.100.000 per bulan. Jadi total upah yang terakhir diterima sebesar 

Rp.1.695.000 perbulan. Ogi Wahyudi di PHK pada tanggal 28 September 

2015 tanpa adanya pembicaraan dengan pimpinan unit kerja yang ada 

diperusahaan dan tanpa adanya pemberian surat peringatan 1, Surat peringatan 

2, dan surat peringatan 3, juga skorsing.  

3. Penggugat 3 Saudara Robi Fitria, mulai bekerja sejak 19 Agustus 2013 

dengan status karyawan harian tetap jabatan dibidang potong besi dan 

mendapatkan upah sebesar Rp.1.595.000 perbulan, dan premi sebesar 

Rp.50.000 per bulan. Jadi total upah yang terakhir diterima sebesar 

Rp.1.645.000 perbulan. Robi Fitria di PHK pada tanggal 28 September 2015 

tanpa adanya pembicaraan dengan pimpinan unit kerja yang ada diperusahaan 
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dan tanpa adanya pemberian surat peringatan 1, Surat peringatan 2, dan surat 

peringatan 3, juga skorsing.  

4. Penggugat 4 Saudara Ari Widayat, mulai bekerja sejak 22 Februari 2013 

dengan status karyawan harian tetap jabatan dibidang cetak besi dan 

mendapatkan upah sebesar Rp.1.595.000 perbulan, dan premi sebesar 

Rp.100.000 per bulan. Jadi total upah yang terakhir diterima sebesar 

Rp.1.645.000 perbulan. Ari Widayat di PHK pada tanggal 28 September 2015 

tanpa adanya pembicaraan dengan pimpinan unit kerja yang ada diperusahaan 

dan tanpa adanya pemberian surat peringatan 1, Surat peringatan 2, dan surat 

peringatan 3, juga skorsing.  

Dalam putusan pengadilan ini dijelaskan bahwa Para pekerja diberhentikan 

secara paksa tanpa adanya pemberitahuan atau SP. Pemberhentian ini dilakukan 

karena pekerja tidak melakukan perintah perusahaan untuk bekerja lembur pada saat 

hari raya idul adha di tahun 2015. Perusahaan ini tidak memberikan libur atau hak 

cuti tahunan kepada para pekerja. Selain hak cuti dan libur yang tidak diberikan, 

perusahaan juga sering menunda pembayaran upah lembur para pekerja. Para pekerja 

yang di PHK secara sepihak ini juga tidak mendapatkan uang pesangon. 

Dari hasil gugatan yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa pihak PT 

San Xiong Steel terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. Pihak PT San Xiong Steel terbukti melakukan pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak sebelum ada keputusan yang tetap dari Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI) dan hal ini bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) yang 
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menjelaskan bahwa “…..pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial”.20 Pemutusan hubungan kerja secara satu pihak ini 

juga telah melanggar pasal 151 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam proses 

pemutusan hubungan kerja harus ada proses perundingan antara perusahaan dengan 

serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan.21  

4.2.2 Pelanggaran Perlindungan Pekerja 

Perlindungan bagi pekerja merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan. Pemerintah juga berupaya membuat regulasi yang berguna 

untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja. Didalam UU No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya melalui pemberian 

alat pelindung diri yang sesuai dengan standar berlaku. 

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu 

hak normatif yang wajib diberikan perusahaan kepada para pekerja. Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja diberikan untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya 

kecelakaan kerja di lokasi produksi. Pelaksanaan K3 bukan hanya berupa pemberian 

jaminan sosial kesehatan, adanya upaya perlindungan seperti alat pelindung diri juga 

merupakan bagian dari pelaksanaan K3. 

                                                           
20    Halaman 9 dari 70 putusan nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk 
21    UU NO 13 TAHUN 2003 Pasal 151 Ayat (2) 
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Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa “Setiap tenaga 

kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas 

nasional”. Pada pasal 14 ayat (3) juga dijelaskan bahwa “Pengurus yang ditunjuk 

oleh perusahaan wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan 

diri bagi tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, disertai dengan petunjuk-

petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.”  

Alat pelindung diri (APD) yang dimaksudkan disini merupakan alat pelindung 

diri yang berguna untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja, oleh karenanya APD harus sesuai dengan standar keamanan yang 

berlaku. Namun banyak perusahaan yang masih mengabaikan pentingnya 

keselamatan dan kesehatan kerja ini, sehingga perusahaan hanya memberikan APD 

sesuai standar perusahaan mereka. Salah satu perusahaan yang masih mengabaikan 

pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah PT San Xiong 

Steel. 

Minimnya alat pelindung diri yang diberikan membuat banyak pekerja harus 

mengalami kecelakaan kerja saat sedang melakukan produksi. Seiring berjalannya 

waktu, korban kecelakaan kerja di perusahaan peleburan besi ini terus bertambah. Hal 

ini membuat serikat buruh yang tergabung dalam FSBKU menjadi marah karena 

perusahaan tidak berusaha untuk bertanggungjawab akan kasus kecelakaan kerja yang 

terjadi.  
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Sejak awal berdiri pada tahun 2010 hingga tahun 2018, korban kecelakaan 

kerja sudah mencapai 50 Orang. Kecelakaan kerja ini sebagian besar terjadi di bagian 

produksi yaitu pada saat pembakaran besi bekas. Para pekerja hanya diberikan alat 

pelindung diri berupa kain jeans, helm, dan sarung tangan yang diberikan satu bulan 

sekali. Seperti yang disampaikan oleh Iwan Ketua Serikat Buruh Karya Utama San 

Xiong Steel sebagai berikut: 

“Pekerja diberikan jaket jeans sebagai alat pelindung diri dan sarung tangan 

yang diberikan satu bulan sekali. Bahkan sarung tangan yang diberikan bukan 

yang anti api hanya sarung tangan biasa sedangkan pekerja harus mengangkat 

besi dan bahan-bahan yang mudah meledak.”.22  

Dari pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa alat pelindung diri yang 

diberikan perusahaan kepada para pekerja masih jauh dari standar kesehatan dan 

keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat 

Pelindung Diri. Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan 

alat pelindung diri bagi pekerja di tempat kerja”.23  Pada ayat 2 juga dijelaskan 

bahwa alat pelindung diri yang dimaksudkan harus sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia atau Standar yang berlaku.  

                                                           
22  Hasil Wawancara dengan Iwan (Ketua Serikat Buruh Karya Utama PT San Xiong Steel), 1 Maret 

2018, Sekretariat FSBKU Lampung Selatan 
23   Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.08/MEN/VII/2010 
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Jika menimbang pasal di atas, alat pelindung diri yang diberikan PT San 

Xiong Steel masih jauh dari standar yang berlaku karena kain jeans tidak dapat 

melindungi tubuh pekerja dari bahaya api yang mengancam. Selain itu, sarung tangan 

yang diberikan satu bulan sekali dinilai sangat mengkhawatirkan karena seharusnya 

sarung tangan diberikan satu minggu 2 kali untuk melindungi tangan para pekerja 

pada saat mengangkat besi yang dapat melukai tangan para pekerja. Alat pelindung 

diri yang seharusnya diberikan perusahaan kepada pekerja dibidang produksi 

peleburan besi seharusnya sesuai dengan pasal 3 Ayat 1 berupa pelindung kepala, 

pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta 

perlengkapannya, pelindung tangan, dan pelindung kaki.  

Selain terkait masalah alat pelindung diri, PT San Xiong Steel juga belum 

memiliki klinik kesehatan. Sejak awal berdiri di PT San Xiong Steel belum 

mempunyai klinik khusus untuk perawatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja 

sehingga jika terjadi kecelakaan kerja maka korban harus dibawa ke klinik atau 

rumah sakit terdekat yang memiliki jarak tempuh sekitar 30 menit dari lokasi 

perusahaan.  

PT San Xiong Steel juga tidak menyediakan tenaga medis dan tenaga 

pengawas K3 untuk mengawasi pekerja serta merawat dan memberikan pertolongan 

pertama kepada  pekerja jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi. Melihat buruknya 

sistem manajemen di PT San Xiong Steel, khususnya manajemen pelaksanaan K3 

yang menyebabkan banyaknya kasus kecelakaan kerja tersebut membuat para pekerja 

yang tergabung kedalam Serikat Buruh Karya Utama San Xiong Steel berusaha 
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mengadvokasi hak buruh yang belum diberikan perusahaan kepada pekerja, 

khususnya hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

Selanjutnya dalam UU tentang BPJS dijelaskan bahwa setiap perusahaan 

wajib memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerjanya. Namun ternyata 

dalam pelaksaaan sistem produksi, PT San Xiong Steel banyak melakukan 

pelanggaran terhadap mekanisme perlindungan pekerja, diantaranya sebagai berikut: 

a. BPJS pekerja ditahan oleh perusahaan. 

Permasalahan yang terjadi di PT San Xiong Steel ini terkait Jaminan 

Kesehatan pekerja yang masih ditahan oleh perusahaan. BPJS ketenagakerjaan para 

buruh ditahan oleh perusahaan dengan alasan yang tidak dijelaskan. Sejak awal 

beroperasi di perusahaan ini sering terjadi kasus kecelakaan kerja namun hal ini 

seolah tidak pernah terdengar oleh publik. Jika kita melihat dari luar, perusahaan ini 

terlihat seperti perusahaan besar yang dinilai mampu memberikan jaminan 

kesejahteraan hidup bagi para pekerja, namun ternyata kenyataan yang ada 

berbanding terbalik. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.24 Jaminan sosial adalah 

salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.25 Setiap perusahaan yang memiliki 

pekerja lebih dari 100 orang, wajib mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS. 

                                                           
24   UU RI NO 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
25   UU RI NO 40 Tahun 2004 Tetang Sisten Jaminan Sosial Nasional 
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Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) UU RI No 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 

sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial”.  

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan 

kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai 

dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami 

kecelakaan kerja, atau penyakit yang disebabkan dilingkungan kerja..26 Adanya BPJS 

ini diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kerja.  

Setiap perusahaan wajib memberikan BPJS kepada para pekerjanya, namun 

ternyata PT San Xiong Steel malah melakukan penahanan terhadap BPJS pekerjanya. 

Padahal jaminan sosial dan kesehatan merupakan salah satu hak normatif yang wajib 

diberikan perusahaan kepada pekerjanya. BPJS Pekerja ditahan dengan alasan yang 

tidak dijelaskan. Pihak perusahaan berdalih bahwa BPJS akan diberikan jika pegawai 

sudah bekerja selama 1 tahun, sedangkan untuk pegawai kontrak tidak diberikan 

BPJS.  

PT San Xiong Steel ini melakukan produksi di bidang peleburan besi, maka 

sudah seharusnya perusahaan mendaftarkan seluruh pegawainya ke BPJS 

Ketenagakerjaan. Kasus kecelakaan kerja tidak ada yang dapat memperkirakannya, 

oleh karenanya dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dijadikan sebagai 

investasi untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi. Namun ternyata hal tersebut 

                                                           
26 Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 1 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelengaraan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi peserta bukan 

penerima upah 
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menjadi beban biaya bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak memberikan BPJS 

kepada pekerjanya. 

“Sejak awal berdiri PT San Xiong ini tidak memberikan jaminan kesehatan 

bagi pekerja, namun ditahun 2013 BPJS mulai diberikan kepada pekerja tapi 

BPJS ditahan selama satu tahun oleh perusahaan.”.27 

Sejak awal berdiri perusahaan peleburan besi ini tidak memberikan 

perlindungan bagi pekerjanya. Jamsostek (Sekarang BPJS) pada tahun 2010 hingga 

2013 tidak diberikan dengan kata lain para pekerja tidak didaftarkan oleh perusahaan, 

sehingga hal ini termasuk pelanggaran perlindungan pekerja yang dilakukan oleh 

perusahaan karena setiap perusahaan yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 100 

memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pegawainya. Selanjutnya pada tahun 2013 

perusahaan mulai mendaftarkan pegawainya untuk mengikuti program BPJS, namun 

faktanya BPJS pekerja ditahan selama 1 tahun. Sehingga pekerja yang ingin berobat 

ke rumah sakit tidak dapat menggunakan BPJS mereka.  

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan harus dirujuk kerumah sakit 

juga tidak dapat menggunakan BPJS dikarenakan BPJS tersebut masih ditahan oleh 

perusahaan dan tidak di bayarkan oleh perusahaan. Sehingga dengan terpaksa 

tanggung jawab biaya perawatan rumah sakit harus ditanggung sendiri oleh pekerja 

dan terkadang tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke mandor yang bertugas. 

Pekerja didampingi oleh FSBKU melakukan perundingan kepada perusahaan 

                                                           
27 Op.Cit. Wawancara langsung dengan Iwan 
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terhadap pelaksanaan BPJS ini. Sehingga pada tahun 2015 BPJS pekerja tidak ditahan 

lagi oleh perusahaan dan BPJS tersebut dapat digunakan oleh pekerja.  

b. Tanggung jawab ditangan Mandor 

Perusahaan  memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap 

pekerjanya jika dalam proses produksi terjadi kecelakaan kerja, namun ternyata hal 

tersebut tidak dilakukan oleh PT San Xiong Steel. Perusahaan tidak pernah berusaha 

untuk memperbaiki sistem manajemen produksi yang ada. Perusahaan juga tidak 

berusaha bertanggungjawab atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi. Jika terjadi 

kecelakaan kerja di lokasi produksi maka orang yang wajib bertanggung jawab adalah 

mandor yang memimpin produksi tersebut.  

Kewajiban Mandor untuk bertanggungjawab ini merupakan peraturan yang 

dibuat secara sepihak oleh perusahaan, jika mandor tidak bertanggungjawab atas 

kecelakaan kerja tersebut maka gaji mandor akan di potong sebesar 100rb/hari. 

Melihat sanksi berat yang diberikan perusahaan tersebut, hal ini membuat para 

mandor tidak memiliki pilihan lain untuk mengambil tanggungjawab perusahaan 

dalam  menangani korban kecelakaan kerja. Biaya rumah sakit dan perawatan 

ditanggung sendiri oleh mandor yang bertugas. 

“Ditahun 2013 sampai 2015 jika terjadi kecelakaan kerja maka mandor yang 

bertanggungjawab. Jika mandor tidak bertanggungjawab, maka gajinya akan di 

potong 100/hari. Itulah kebijakan yang dibuat sendiri oleh perusahaan”.28 

                                                           
28  Wawancara Langsung dengan Ocit (Sekretaris Serikat Buruh San Xiong Steel). 2018. Lampung 

Selatan 
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c. Penundaan Dalam Pemberian Gaji Kepada Pekerja 

Pemotongan gaji dan PHK secara sepihak sering terjadi di PT San Xiong Steel 

ini. Penundaan gaji dan upah lembur yang tidak diberikan juga sering terjadi di 

perusahaan peleburan besi ini. Pada tahun 2017, perusahaan ini pernah digugat oleh 

pekerja terkait gaji yang tidak mereka berikan. Gugatan ini diajukan oleh Junaidi, Juli 

Wahyudi, Jaka Rengga Lesmana, Mustazi, Handika Febrian dan Rizky Apriyansyah. 

Gugatan yang mereka ajukan ini tercatat dalam keputusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dengan Nomor 412 K/Pdt.Sus-PHI/2017.29 

Keputusan ini membahas tindakan yang dilakukan oleh PT San Xiong Steel 

karena menahan upah lembur pekerja sejak tahun 2015. Hasil dari keputusan ini 

adalah menghukum perusahaan untuk membayar uang jaminan kesehatan BPJS 

Kesehatan yang sempat ditahan. Membayar uang penghargaan masa kerja sesuai 

undang undang yang berlaku. Membayar tunjangan hari raya idul fitri 2016 yang 

tidak diberikan. Membayar upah secara tunai yang tidak diberikan sejak oktober 2015 

sampai agustus 2016 dengan total Rp.110.220.000,-(Seratus sepuluh juta dua ratus 

dua puluh ribu rupiah). Perusahaan juga dituntut untuk memberikan hari libur dan 

cuti tahunan kepada pekerja.30 

4.2.3 Kecelakaan Kerja di PT San Xiong Steel 

Kasus kecelakaan kerja di perusahaan peleburan besi ini sudah sering terjadi, 

namun tidak pernah ada upaya pencegahan dan pembenahan terhadap sistem 

                                                           
29   Dokumen Putusan Mahkamah Agung RI No 412 K/Pdt.Sus-PHI/2017 
30   Ibid 
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manajemen yang ada. Selama hampir 8 tahun berdiri kasus kecelakaan kerja tidak 

pernah terlihat oleh publik. Hal ini membuat kasus kecelakaan kerja di perusahaan ini 

semakin mengalami peningkatan, telebih perusahaan tidak memberikan alat 

pelindung diri yang sesuai standar keamanan bagi para pekerja. 

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada akhir November 2017 menjadi awal 

dari kebangkitan para buruh dalam melakukan perlawanan terhadap perusahaan. 

Kecelakaan kerja ini membuat Firdaus harus menjalani perawatan intensif di rumah 

sakit Immanuel Bandar Lampung. Tidak berhenti disitu, kasus kecelakaan kerja 

terjadi kembali pada bulan desember 2018 yang mengakibatkan 2 orang pekerja 

mengalami luka bakar hingga 70%.  Dibulan januari kecelakaan kerja kembali terjadi 

dibidang produksi perusahaan peleburan besi tersebut. Kain jeans yang diberikan 

perusahaan tidak dapat melindungi para buruh dari serangan api yang membakar 

tubuh mereka.  

Sampai bulan maret 2018 ini total korban kecelakaan kerja di PT San Xiong 

Steel mencapai 50 orang. Semua korban berasal dari sistem produksi yang tidak layak. 

Tungku pembakaran besi yang besar dan  lebar tanpa adanya penutup siap melahap 

siapa saja pada saat produksi berlangsung. Tungku pembakaran yang sudah tua siap 

meledak kapan saja dan menyemburkan cairan panas kepada buruh yang berada 

disekitar tungku tersebut.   

Kasus kecelakaan terjadi karena di PT San Xiong Steel tidak ada tim 

manajemen pengawas K3. Selain itu, APD yang diberikan tidak sesuai standar 

keamanan yang berlaku. Pekerja hanya diberikan kain jeans sebagai pelindung tubuh 
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dari bahaya api yang mengancam. Klinik kesehatan dan tim pengawas K3 juga tidak 

ada sehingga jika terjadi kecelakaan kerja terpaksa mandor yang bertugas dan para 

pekerja di lokasi yang berusaha menyelamatkan korban. Melihat kecelakaan kerja 

yang terjadi ini perusahaan seolah menutup mata dan perusahaan tidak mau 

bertanggung jawab. 
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BAB V 

STRATEGI FEDERASI SERIKAT BURUH KARYA UTAMA DALAM 

TUNTUTAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

DI PT SAN XIONG STEEL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

5.1 Mobilisasi Sumber Daya dalam Gerakan Advokasi Buruh di PT San 

Xiong Steel  

Mobilisasi sumber daya dalam penelitian ini digunakan untuk melihat cara 

suatu gerakan dalam menggerakan anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Cohen 

bahwa mobilisasi sumber daya menolak penekanan pada peran perasaan, penderitaan, 

dan pemanfaatan kategori psikologi dalam menjelaskan Gerakan Sosial Baru (GSB), 

maka mobilisasi sumber daya beranggapan bahwa GSB adalah sebuah sistem 

mobilisasi yang terorganisir secara rasional.1 Jadi mobilisasi sumber daya percaya 

bahwa partisipan atau anggota yang tergabung dalam suatu gerakan sosial ini 

memiliki pertimbangan untung dan rugi sebagai bentuk sebuah rasionalitas. 

Dalam proses mobilisasi ini, FSBKU menggunakan pendekatan secara 

rasional dan melakukan tindakan nyata demi menarik perhatian para partisipan. 

Wujud nyata dari pendekatan rasional yang dilakukan oleh FSBKU yaitu pada saat 

proses rekruitmen anggota. Pendekatan rasional memberikan gambaran bahwa setiap 

individu dalam mengambil sebuah keputusan akan mempertimbangkan untung dan 

                                                           
1  Oman Sukmana. Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity Oriented Theory 

dalam Studi Gerakan Sosial Baru.Volume 8, No 1, Oktober 2013 
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rugi yang akan diterima. Dalam penelitian ini, proses rekruitmen yang dilakukan oleh 

FSBKU bukan berdasarkan paksaan ataupun kepentingan emosional, para partisipan 

tergabung dalam keanggotaan FSBKU karena mereka beranggapan bahwa dengan 

bergabung kedalam FSBKU mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka. 

Sebagai serikat buruh yang memiliki visi untuk mensejahterakan anggota dan 

keluarganya, FSBKU dalam melakukan tugasnya mengacu pada prinsip “Buruh 

Pengacara” yang mereka rumuskan, yaitu memposisikan buruh sebagai subjek dan 

mendampingi  setiap buruh yang berkasus hingga kasus tersebut terselesaikan. 

Dengan cara ini para buruh yang berkasus dapat belajar langsung dari setiap proses 

yang ada. Buruh harus bisa mandiri baik secara ekonomi ataupun dalam menghadapi 

persoalan atau kasus. Kemandirian dibidang kasus misalnya buruh harus berani 

menentukan pilihan mereka sendiri (tidak diserahkan kepada pihak lain seperti kuasa 

hukum, pengacara, dan yang lainnya).  

Di dalam serikat buruh anggota FSBKU PT San Xiong Steel sendiri pada 

awalnya hanya berjumlah 20 orang yang tergabung dalam FSBKU dari total jumlah 

pekerja sebanyak 300 perkerja. Para pekerja masih mengalami trauma untuk 

bergabung dalam serikat pekerja karena serikat pekerja lama yang merupakan serikat 

pekerja khusus dibentuk oleh perusahaan tidak pernah mendengar pendapat yang 

disampaikan para buruh, sehingga hal ini membuat para pekerja tidak ingin 

bergabung dan percaya dengan serikat pekerja lagi. 

“Tahun 2013-2015 ada serikat buruh yang dibentuk oleh perusahaan namun 

serikat buruh itu tidak pernah mendengar pendapat dari pekerja. Tidak pernah 



66 
 

ada perubahan meskipun sudah ada serikat pekerja. Itulah sebabnya pekerja 

ragu untuk bergabung  dengan seriakat buruh lagi (FSBKU). Pekerja masih 

trauma dan belum percaya sepenuhnya jika serikat pekerja memperjuangkan 

hak-hak bersama”.2 

Meskipun hanya beberapa pekerja yang tergabung dalam FSBKU, namun hal 

tersebut tidak membuat FSBKU menyerah dalam memperjuangkan hak pekerja. 

Bentuk perjuangan FSBKU yaitu pernah melakukan pendampingan kepada beberapa 

pekerja yang tiba-tiba di PHK oleh PT San Xiong Steel. Kejadian ini terjadi pada 

tahun 2015, para pekerja memperoleh surat pemberitahuan PHK tanpa ada surat 

peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Sebagai serikat pekerja, 

FSBKU berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berakhir ke meja 

pengadilan. FSBKU berusaha melakukan perundingan kepada perusahaan, namun 

perusahaan menolak hasil perundingan tersebut. Perusahaan tetap pada keputusannya 

untuk melakukan PHK kepada pekerja tersebut. 

Sebagai serikat buruh, FSBKU hanya berperan untuk mendamping para 

pekerja yang mengalami kasus dengan perusahaan. Keputusan sepenuhnya berada 

ditangan pekerja yang berkasus. Sehingga para pekerja sepakat untuk melakukan 

gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan negeri tanjung karang. Hasil keputusan 

dari pengadilan menyatakan bahwa PT San Xiong Steel telah melakukan kesalahan 

dan pengadilan membatalkan surat keputusan perusahaan tentang PHK tersebut. 

                                                           
2  Hasil Wawancara dengan Iwan (Ketua Serikat Buruh Karya Utama PT San Xiong Steel), 1 Maret 

2018, Sekretariat FSBKU Lampung Selatan 
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Sebagai serikat pekerja, FSBKU juga memiliki peran dalam memberikan 

pendidikan kepada pekerja tentang hak-hak yang wajib didapatkan para pekerja. 

Pendidikan dan pemahaman ini dilakukan agar pekerja dapat mengerti tentang hak-

hak yang harus mereka dapatkan sehingga mereka dapat melakukan perlawanan 

kepada perusahaan berdasarkan jalur hukum yang ada. Pendidikan yang dilakukan 

oleh FSBKU ini diberi nama sekolah malam karena pendidikan ini diberikan pada 

saat malam hari. Pendidikan ini memberikan banyak hal untuk dipelajari, seperti aksi 

yang harus dilakukan suatu gerakan, strategi apa yang akan diambil, cara 

menyelesaikan suatu kasus pekerja, dan pendidikan dasar terkait hak pekerja serta 

mempelajari secara mendalam tentang apa yang tertulis didalam UU Ketenagakerjaan. 

Dalam pendidikan sekolah malam ini, anggota diberikan pemahaman bahwa 

sebagai serikat pekerja dalam menyelesaikan suatu kasus yang dialami oleh pekerja 

harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sebagai serikat pekerja 

yang memahami terkait hukum ketenagakerjaan, FSBKU berpedoman pada hukum 

yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan. Pendidikan sekolah malam ini 

dilakukan 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan hari minggu. Sekolah 

malam ini juga diisi dengan diskusi, sharing dan tukar pendapat sesama anggota. 

Bahkan pendidikan yang diberikan oleh FSBKU bukan hanya sebatas pendidikan 

biasa, FSBKU juga memberikan pelatihan mengaji bagi para pekerja. Pendidikan ini 

diberikan oleh FSBKU kepada serikat buruh anggota PT San Xiong Steel. 

Serikat buruh anggota PT San Xiong Steel ini secara langsung berada 

dibawah naungan FSBKU. Oleh karenanya, pihak SBA selalu meminta solusi kepada 
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FSBKU dalam menyelesaikan permasalahan. Jaringan komunikasi diantara keduanya 

terjalin secara baik sehingga memudahkan proses koordinasi keduanya. Adapun garis 

koordinasi sebagai berikut: 

Bagan 5.1 Struktur Organisasi FSBKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai serikat pekerja, FSBKU memiliki struktur organisasi sebagai salah 

satu sarana koordinasi mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Struktur 

tertinggi dimiliki FSBKU Pusat yang merupakan pengurus dalam lingkup nasional. 

Ketua Umum FSBKU Pusat ini adalah Yohanes Joko. Selanjutnya ada FSBKU 

Wilayah yang merupakan pengurus dalam lingkup Provinsi. FSBKU Wilayah ini 

dipimpin oleh Sepri sebagai ketua FSBKU Wilayah Lampung. FSBKU Kota 

FSBKU Pusat 

FSBKU Wilayah 

FSBKU Kabupaten FSBKU Kota 

SBA didalam perusahaan SBA diluar perusahaan 

Garis Komando 

 
Garis Koordinasi 

Dikelola Oleh Peneliti (2018) 
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memiliki posisi sejajar dengan FSBKU Kabupaten sehingga mereka dapat melakukan 

koordinasi bersama. FSBKU Kabupaten Lampung Selatan ini dipimpin oleh Alex. 

Struktur terakhir terdiri atas SBA didalam perusahaan dan SBA diluar perusahaan. 

SBA didalam PT San Xiong Steel dipimpin oleh Iwan sebagai ketua pekerja PT San 

Xiong Steel 

 Selain memiliki struktur organisasi, FSBKU juga memiliki kegiatan rutin 

yang dilakukan setiap satu bulan sekali FSBKU yaitu memberikan pendidikan 

dilapangan tentang aksi, strategi, dan langkah yang perlu diambil dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Pendidikan lapangan ini juga dimanfaatkan untuk 

memberikan praktik langsung terkait pemahaman yang diberikan pada saat sekolah 

malam. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para anggota untuk 

menyampaikan pendapat mereka sehingga jika ada laporan ketidakadilan yang 

diterima pekerja maka hal tersebut dapat segera didiskusikan agar segera 

mendapatkan solusi terbaik. 

Selain pendidikan sekolah malam, diskusi, dan sharing, FSBKU juga 

menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi mereka. Jaringan komunikasi 

yang terjalin dengan baik membuat FSBKU mudah berkordinasi dengan serikat buruh 

anggota. Jaringan komunikasi yang mereka bangun berupa komunikasi via media 

sosial seperti Whatsapp dan Facebook. FSBKU bisa berbagi informasi dengan SBA 

dan bertukar pendapat melalui group Whatsapp dan Facebook yang telah ada. 

Facebook yang dibentuk juga digunakan sebagai sarana perlawanan FSBKU seperti 

menyebarkan informasi kepada masyarakat. 
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Terjalinnya jaringan komunikasi yang baik ini membuat FSBKU mudah 

melakukan kordinasi dengan SBA untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kerja ini. 

Adanya hubungan yang baik ini berhasil mempertemukan pihak FSBKU dengan 

perusahaan untuk melakukan perundingan. Perundingan ini di pimpin langsung oleh 

Yohanes Joko sebagai ketua umum FSBKU dan ditemani oleh Iwan sebagai ketua 

SBA PT San Xiong Steel dan pihak perusahaan diwakili oleh HRD Matala Klara. 

Awalnya pihak perusahaan menolak untuk melakukan perundingan dengan 

FSBKU, kemudian Yohanes joko sebagai seorang pemimpin FSBKU menggerakan 

anggotanya untuk melakukan aksi boikot produk perusahaan. Yohanes juga berniat 

menghubungi media jika pihak perusahaan tetap tidak mau melakukan perundingan. 

Ternyata hal tersebut membuat pihak perusahaan mau melakukan perundingan. 

Adanya kesempatan melakukan perlawanan membuat Yohanes turun 

langsung mendampingi Iwan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan 

(bipartite) untuk membahas terkait kasus kecelakaan kerja. Dalam kesempatan itu, 

Iwan mewakili para pekerja PT San Xiong Steel mengajukan tuntutan hak pekerja 

yang belum diberikan perusahaan, namun ternyata pertemuan tersebut tidak 

menghasilkan hasil yang baik karena pihak perusahaan menolak semua tuntuan yang 

diajukan.  

Perundingan bipartite dianggap kurang efektif untuk menangani 

permasalahan ini. Akhirnya pekerja sepakat untuk melakukan pemogokan kerja 

karena mereka tidak ingin menjadi korban kecelakaan kerja selanjutnya dan membuat 

korban kecelakaan kerja semakin bertambah. Pendidikan sekolah malam yang 
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diberikan telah memberikan kesadaran kepada para anggota bahwa memperjuangkan 

hak buruh adalah tugas bersama dan hal ini sangat membantu dalam memobilisasi 

anggota untuk mencapai tujuan. Dalam upaya advokasi hak keselamatan dan 

kesehatan kerja ini, FSBKU tidak melakukan aksi demo atau petisi, FSBKU 

melakukan perlawanan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. 

“Dalam melakukan perlawanan FSBKU sudah sesuai undang-undang dan 

tidak melanggar hukum. Serikat pekerja itu patuh terhadap Undang-undang 

mbak tidak melanggar. Sesuai undang-undang saja kadang masih kalah 

apalagi tidak sesuai undang-undang”.3 

 Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa FSBKU dalam melakukan 

perlawanan berdasarkan hukum undang-undang yang berlaku. FSBKU berusaha 

melakukan perundingan dengan perusahaan untuk membahas kasus kecelakaan kerja 

tersebut, namun ternyata perundingan tersebut tidak berhasil. Meski demikian, 

FSBKU tetap berusaha untuk mencari strategi lain dalam upaya advokasi hak pekerja 

khususnya tuntutan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT San 

Xiong Steel. 

Serikat pekerja FSBKU juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa 

media massa yang ada di Provinsi Lampung seperti lampung post dan harian pilar. 

FSBKU sendiri memiliki media yang beralamat di ksn.or.id. Media ini selalu memuat 

                                                           
3      Ibid, Wawancara dengan Iwan 
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informasi terkait perlawanan yang dilakukan oleh FSBKU dan serikat pekerja lainnya 

yang tergabung didalam Konfederasi Serikat Nasional. 

5.2 Upaya Framing dalam Gerakan Advokasi Buruh 

Gerakan advokasi buruh yang dilakukan oleh FSBKU dalam 

memperjuangkan hak para buruh khususnya hak keselamatan dan kesehatan kerja 

yang diabaikan oleh PT San Xiong Steel selalu berlandaskan pada hukum yang 

berlaku dan berpegang teguh pada prinsip yang mereka terapkan yaitu sebagai buruh 

pengacara. FSBKU memiliki tujuan utama dalam melakukan gerakan yaitu 

mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Dalam upaya mewujudkan tujuan 

tersebut, FSBKU memiliki bidang keanggotaan yang terdiri dari bidang pendidikan 

dan propaganda, bidang hukum dan advokasi, bidang pemberdayaan perempuan, dan 

bidang ekonomi. 

Bidang keanggotaan yang dimiliki FSBKU dapat berguna untuk membentuk 

keanggotaan serikat buruh yang kuat dan memiliki rasa solidaritas tinggi. Adanya 

kasus kecelakaan kerja ini membuat FSBKU berupaya untuk mengadvokasi para 

buruh yang bekerja di PT San Xiong Steel. Sebelum itu, anggota yang tegabung 

dalam FSBKU perlu menyamakan pandangan mereka terhadap kasus yang akan 

mereka bahas yaitu kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel. Upaya dalam 

menyamakan pandangan terhadap isu tersebut dilakukan melalui proses Framing. 

Dalam penelitian ini, framing digunakan untuk menganalisa tindakan yang 

dilakukan oleh gerakan FSBKU dalam membingkai ide-ide yang berkaitan dengan 

fenomena yang ada sehingga hal tersebut mudah dipahami dan diterapkan oleh para 
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anggotanya serta menjadi faktor penggerak utama terhadap aksi yang dilakukan. 

Dalam gerakan sosial dibutuhkan tiga frame, yaitu: 

a. Agregate Frame adalah proses pengertian isu sebagai masalah sosial. Isu 

utama dalam penelitian ini adalah terkait kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT 

San Xiong Steel. Dalam acara diskusi, agenda rapat malam dan pertemuan yang 

dilakukan oleh anggota FSBKU isu ini menjadi masalah utama yang harus mereka 

selesaikan. Dalam pertemuan tersebut mereka berusaha untuk memberikan penjelasan 

tentang kasus kecelakaan kerja tersebut agar semua anggota FSBKU memahami 

tentang isu yang sedang dibahas. Dalam pertemuan itu disampaikan 3 kronologi 

kejadian kecelakaan kerja yang membuat pekerja harus mengalami luka bakar 

ditubuh mereka. 

Diskusi dan rapat malam FSBKU memberikan pemahaman kepada para 

anggota terkait kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Iwan menjelaskan terkait 

kronologi yang menimpa beberapa pekerja di PT San Xiong Steel. Dalam diskusi 

tersebut, Yohanes Joko juga memberikan pengertian terkait isu yang dibahas. FSBKU 

mengemas kronologi kecelakaan kerja tersebut dalam sebuah selebaran yang berisi 

kasus kecelakaan kerja. Selanjutnya, selain diberikan kepada para anggota yang hadir 

selebaran tentang kasus kecelakaan kerja tersebut juga dijadikan sebagai bahan yang 

diajukan untuk member laporan kepada pihak disnakertrans. 
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Gambar 5.1 Kronologi Kasus Kecelakaan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara, Iwan, 01 Maret 2018, Lampung Selatan. 

Kronologi pertama, Kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel pada 

tanggal 30 November 2017 terjadi tepatnya pada pukul 00.30 WIB. Kecelakaan kerja 

ini dialami oleh pekerja bernama Ikhsan Nudin dan Tubagus yang bekerja pada shift 

malam dibagian tungku. Kejadian ini bermula dari meluapnya cairan besi panas yang 

mengakibatkan kecelakaan fisik kepada 2 orang pekerja tersebut. Luka bakar hampir 

75% dialami oleh Ikhsan Nudin dan luka bakar hampir 5% dialami oleh Tubagus.  

Kedua korban kemudian di bawa kerumah sakit Imanuel Bandar Lampung 

yang berjarak hampir 1 Jam dari lokasi kejadian. Korban Ikhsan nudin segera dirawat 

intensif dan akan melakukan operasi pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2017 dan 



75 
 

ditempatkan di bangsal radiologis kelas III No.119. Sedangkan, korban Tubagus 

mendapatkan perawatan ringan dari pihak rumah sakit. 

Kronologi kedua, Kasus kecelakaan kerja terjadi lagi pada tanggal 09 

Desember 2017 tepatnya pada pukul 14.00 WIB. Kecelakaan kerja ini membuat 

seorang mekanik bernama Firdaus harus menerima perawatan intensif dirumah sakit 

karena korban mengalami luka bakar yang cukup serius mencapai 70% dibagian 

tubuh. Pada saat kejadian, Firdaus bekerja di shift 1 siang. Menurut keterangan rekan 

kerja korban, kejadian bermula saat korban memperbaiki mesin rol 1 A yang sedang 

kusut dan mesin rol 2 A dalam keadaan hidup, tiba-tiba mesin rol yang ke 2 keluar 

dari jalur dan mengakibatkan behel potongan mengenai perut dan tangan korban.  

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian perut dan 

tangan korban. Saat berusaha menghindari luka yang lebih parah akibat potongan 

behel tersebut, korban malah terjatuh dan mengalami cidera serius dibagian kepala 

karena kepala korban terkena besi tangga. Setelah itu, korban dibawa ke klinik 

kosasih namun klinik kosasih menolak dikarenakan tidak adanya alat dan sarana yang 

cukup untuk menangani kondisi korban saat itu. Kemudian, korban segera dibawa ke 

rumah sakit Imanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan intensif. 

Kronologi ketiga, Kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel ini kembali 

terjadi pada tanggal 11 Desember 2017 pada pukul 09.50 WIB. Kecelakaan kerja ini 

dialami oleh seorang pekerja atas nama Khairul Anam yang bekerja pada shift 1 siang. 

Menurut keterangan rekan-rekan korban, kejadian bermula saat korban memasukan 

besi dan pipa kecil ke tungku. Setelah semua bahan tersebut masuk, kemudian korban 
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menunggu turunnya bahan tersebut menjadi cairan dan berdiri di depan blower dan 

akan memasukan bahan lagi. Namun tiba-tiba tungku meledak dan pecahan besi 

mengenai dagu korban dan korban langsung tidak sadarkan diri. 

Menurut keterangan rekan-rekan kerja PT San Xiong Steel, selama 

terpasangnya blower di PT San Xiong rekan-rekan pekerja tidak merasa nyaman 

dalam bekerja. Hal tersebut dikarenakan asap hasil pembakaran tidak keluar dari 

pabrik dan mengakibatkan banyak rekan-rekan pekerja PT San Xiong yang hampir 

tidak sadarkan diri, sakit (muntah-muntah), dan juga bisa berakibat fatal pada 

penyakit yang lain, seperti paru-paru dan juga bisa menyebabkan kematian. 

“Kronologisnya itu saya sedang bekerja behel itu nyangkut saat dibetulin satu 

nya lagi jalan, jadi satu jalur ini bukan masuk ke jalurnya tapi keluar jalur dia 

behelnya jadi ketimpalah kesaya. Sedangkan saya lagi mau mengambil behel 

yang menyangkut. Behel itu bisa nyangkut karena sudah jelek atau sudah 

mulai melebar sampingnya makanya nyangkut dan engga masuk kedalam 

mesin. Pengaman yang disediakan perusahaan juga hanya sekedar levis 

biasa”.4 

Ketiga kronologi kejadian kecelakaan kerja di atas sudah menjelaskan 

buruknya pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT 

San Xiong Steel. Sebelum terbentuk Serikat Buruh Karya Utama San Xiong Steel 

atau lebih dikenal Serikat Buruh San Xiong Steel (SBSX) yang berada dibawah 

                                                           
4  Hasil Wawancara secara langsung dengan Firdaus (Korban Kecelakaan Kerja), 02 Maret 2018,   

Lampung Selatan, Pukul 13.00 WIB 
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naungan FSBKU Provinsi Lampung, para buruh yang bekerja di PT San Xiong Steel 

tidak pernah melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Bahkan kasus kecelakaan 

kerja yang menimpa hampir 50 orang tidak pernah terdengar dikhalayak masyarakat 

Lampung.  

b. Consensus Frame adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah 

sosial itu dapat diselesaikan dengan tindakan bersama. Hal ini mengkonstruksi 

individu untuk bertindak secara bersama-sama. Oleh karenanya, setelah para anggota 

memahami isu utama yang dibahas selanjutnya mereka memikirkan solusi atau 

strategi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Anggota 

FSBKU memiliki kesadaran bahwa kasus kecelakaan kerja ini tidak akan 

terselesaikan jika bergerak sendiri, oleh karenanya mereka harus bersatu dan tetap 

solid untuk memperjuangkan hak buruh dan menyelesaikan kasus kecelakaan kerja 

tersebut. 

Dalam tujuan menyelesaikan kasus kecelakaan kerja ini, FSBKU melakukan 

gerakan perlawanan untuk menuntut perusahaan agar bertanggung jawab terhadap 

kasus kecelakaan kerja yang terjadi.  

Tabel 5.1 Gerakan Perlawanan FSBKU 

NO TANGGAL GERAKAN 

1 1 Desember 2017 

Melakukan 

perundingan 

dengan perusahaan 

Perundingan ini dilakukan pada tanggal 1 

Desember tepatnya pukul 14.00 WIB. Yohanes 

Joko ditemani seluruh pekerja PT San Xiong Steel 

yang tergabung dalam FSBKU melakukan 

perundingan menuntut pertanggung jawaban 

perusahaan, namun ternyata perundingan tersebut 

tidak memberikan hasil yang diinginkan. 
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2 04 Desember 2017 

Melaporkan kasus 

kecelakaan kerja 

kepada pihak 

disnakertrans 

Pada tanggal 04 Desember 2017 FSBKU 

mengajukan laporan kepada pihak disnakertrans 

tentang kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Pada 

tanggal 05 Desember 2017, pihak pengawas dari 

disnakertrans provinsi dan kabupaten lampung 

selatan melakukan pemeriksaan di PT San Xiong 

Steel. Namun ternyata hasil pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pihak disnakertrans dinilai cukup 

mengecewakan karena disnaker tidak memberikan 

sanksi kepada perusahaan. 

3 12 Desember 2017 

Melaporkan kepada 

media 

Pada tanggal 09 Desember 2017 kecelakaan kerja 

terjadi lagi dan menimpa seorang mekanik yaitu 

Firdaus. Kecelakaan terus terjadi di perusahaan 

peleburan besi ini. Tanggal 11 Desember 2017 

kecelakaan kerja menimpa saudara khairl anam 

pada pukul 09.50 WIB. Tindakan perusahaan yang 

seolah tutup mata melihat kejadian ini membuat 

FSBKU mengecam tindakan PT San Xiong Steel. 

Dengan dibantu oleh anggota dari Provinsi, pada 

tanggal 12 Desember 2017 FSBKU mengubungi 

pihak media dan memberikan laporan bahwa telah 

terjadi kecelakaan kerja. 

4 15 Desember 2017 

Melakukan 

pemogokan kerja. 

Melihat kondisi semakin berbahaya, maka para 

pekerja yang bekerja di PT San Xiong Steel Mereka 

tidak mau menjadi korban kecelakaan kerja 

selanjutnya melihat sistem manajemen produksi 

mereka yang buruk. Pemogokan kerja ini dilakukan 

sejak media mulai memberitakan tentang kasus 

kecelakaan kerja tersebut. Pemogokan ini dilakukan 

tepatnya tanggal 15 Desember 2017 hingga waktu 

yang belum bisa mereka tentukan. 
Sumber : Dikelola Peneliti (2018) 

Pekerja yang tergabung dalam SBA FSBKU San Xiong Steel didampingi 

Ketua Umum FSBKU mendatangi media, dalam kesempatan itu Ketum FSBKU yaitu 

Yohanes Joko Purwanto memberikan pernyataan terkait kasus kecelakaan kerja yang 

terjadi. 
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“Kita ini memiliki Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena tidak ada pekerja yang menginginkan 

terjadinya kecelakaan kerja, Namun resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja 

dan dimana saja. Oleh sebab itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah 

satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam 

bekerja”5. Joko juga berharap agar pemerintah setempat dapat mengevaluasi bahkan 

memberikan sanksi penutupan untuk perusahaan jika perusahaan tetap tidak mau 

bertanggungjawab dan tidak memikirkan keselamatan pekerjanya. 

c. Collective Action Frame adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan 

suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. Dalam 

penelitian ini yang dimaksudkan adalah upaya FSBKU dalam memberikan pengertian 

tentang pentingnya suatu tindakan kolektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

FSBKU juga mengajak seluruh anggota untuk memikirkan tindakan apa yang akan 

mereka lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut khususnya kasus kecelakaan 

kerja di PT San Xiong Steel. Karena, jika suatu permasalahan tidak dirundingkan 

bersama dan diselesaikan bersama maka permasalahan tersebut tidak akan 

terselesaikan. Pentingnya kerjasama diantara sesama anggota akan sangat membantu 

terlebih konsep gerakan sosial FSBKU adalah kekeluargaan. 

Dalam melakukan proses Framing ini, selain memberikan pengertian dan 

pemahaman terkait isu yang akan diselesaikan kepada para anggota, FSBKU juga 

                                                           
5  Oov Auliansyah 13 Desember 2017 http://ksn.or.id/fsbku-lampung-mengecam-keras-pt-san-xiong-

steel-indonesia-yang-tidak-memperhatikan-keselamatan-pekerja/ diakses pada 7 April 2018 Pukul 

11.08 WIB 

http://ksn.or.id/fsbku-lampung-mengecam-keras-pt-san-xiong-steel-indonesia-yang-tidak-memperhatikan-keselamatan-pekerja/
http://ksn.or.id/fsbku-lampung-mengecam-keras-pt-san-xiong-steel-indonesia-yang-tidak-memperhatikan-keselamatan-pekerja/
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membingkai isu kecelakaan kerja ini melalui media. FSBKU bekerjasama dengan 

media untuk menyebarkan berita kecelakaan kerja ini kepada masyarakat agar mereka 

mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat. Sehingga dalam proses penyebaran isu 

ini media memiliki peranan yang sangat penting. 

FSBKU melakukan upaya propaganda media karena perundingan bipartite 

yang dilakukan tidak berhasil. Propaganda media ini di gunakan oleh FSBKU untuk 

menyebarkan isu dan menarik dukungan beberapa pihak seperti masyarakat dan 

kalangan elite. Secara umum propaganda didefinisikan sebagai skema untuk 

mempropagandkan suatu doktrin atau tindakan kepada seseorang atau sekelompok 

orang yang disebarkan melalui kata-kata, suara, iklan, musik, gambar, dan simbol 

lainnya. FSBKU dalam upaya advokasi hak keselamatan dan kesehatan kerja atas 

tuntutan terhadap kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel juga memanfaatkan 

peran dari media untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini karena jika hanya 

aspirasi dan pendapat mereka saja tidak didengarkan oleh perusahaan, oleh karenanya 

mereka menggunakan media untuk menyebarkan isu kasus kecelakaan kerja ini dan 

mengajak masyarakat sekitar untuk memboikot produk dari perusahaan ini.  

Media sangat mendukung aksi yang dilakukan oleh FSBKU ini, berbagai 

media massa dan elektronik di Provinsi Lampung membantu menyebarkan isu 

tersebut ke masyarakat. Media yang ikut berperan berupa Lampung TV, Lampung 

Post, Harian Pilar, Radar Lampung, dan Tribun Lampung. Adanya bantuan dari pihak 

media ini membuat kasus kecelakaan kerja yang selama ini ditutupi dapat terangkat 

dan terekspos ke masyarakat.  
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Media memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan kasus 

kecelakaan kerja ini kepada khalayak umum. Bukan hanya kasus kecelakaan kerja 

saja yang dibahas, segala kecurangan yang pernah dilakukan oleh PT San Xiong Steel 

juga mulai diketahui masyarakat. Hal ini memberikan titik terang bagi kebangkitan 

gerakan buruh dalam melawan tindakan sepihak yang dilakukan perusahaan.  

Dari beberapa media di atas, media harian pilar yang mendampingi serikat 

buruh dalam melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Harian pilar mengikuti 

perkembangan dari kasus kecelakaan kerja ini. Redaksi dari harian pilar yang 

mengetahui kasus kecelakaan kerja ini menjelasakan bahwa perusahaan peleburan 

besi tersebut memang perusahaan yang berbahaya. 

“Memang benar jika disana itu terjadi kecelakaan kerja, saya pribadi pernah 

melakukan wawancara dengan salah satu korban. Waktu itu saya wawancara 

di rumah sakit Immanuel , makanya tidak bisa lama wawancaranya. Awalnya 

saja kami dilarang masuk oleh satpam rumah sakit. Pengawalan terhadap 

korban ketat banget. Mungkin pihak perusahaan tidak mau kasus ini tercium 

media”.6 

Harian pilar membantu menyebarkan perkembangan kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi, bukan hanya melalui sudut pandang serikat buruh tapi harian pilar juga 

berusaha untuk melihat dari pandangan pihak perusahaan. Namun ternyata pihak 

perusahaan tertutup akan permasalahan kasus kecelakaan kerja ini. Banyaknya 

                                                           
6  Wawancara dengan Ramona (Tim penulis dari media harian pilar). 19 Maret 2018. Bandar Lampung 
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pemberitaan media terkait kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT San Xiong Steel 

ini, membuat banyak masyarakat marah dan mendesak agar pemerintah melakukan 

tindakan untuk memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan asing tersebut.  

 

5.3 Jaringan Antar Aktor Sebagai Peluang Politik 

Pendekatan peluang politik melihat bahwa lingkungan eksternal sangat 

mempengaruhi gerakan sosial. Peluang politik menentukan kapan gerakan sosial 

memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuannya. Tarrow menekankan bahwa 

peluang politik mengalami peningkatan ketika para aktor gerakan mendapatkan 

dukungan sumber daya eksternal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Dukungan sumber daya eksternal dalam penelitian ini berupa adanya 

dukungan dari pemerintah daerah dan wakil bupati dalam menangani kasus 

kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel ini. Pada awalnya dukungan hanya berasal 

dari disnakertrans Provinsi Lampung, namun ternyata dukungan tersebut masih 

kurang untuk menangani kasus kecelakaan kerja tersebut. 

Perusahaan tetap dapat berproduksi sampai pada bulan januari 2018 produksi 

ini mengalami kecelakaan kerja dan menyebabkan satu orang korban harus dirawat. 

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Helmy salah satu petugas bidang pengawasan 

Disnakertrans Provinsi Lampung. 

“Pihak Disnaker menerima laporan adanya kecelakaan kerja di perusahaan 

peleburan besi itu. Kami menerima laporan pada awal desember 2017. Setelah 

menerima laporan tersebut, kami langsung menurunkan tim untuk melakukan 
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penyelidikan di perusahaan tersebut. Kami memiliki prosedur untuk  menentukan 

tindakan apa yang akan kami berikan. Akhirnya kami meminta para pekerja untuk 

menunggu keputusan sampai akhir januari 2018”.7 

 Dari pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa dalam mengambil suatu 

keputusan Dinas Ketenagakerjaan membutuhkan waktu untuk memenuhi prosedur 

yang ada, namun korban kecelakaan kerja terjadi lagi sebelum hasil penyelidikan 

dikeluarkan oleh Disnakertrans. Serikat buruh merasa ada permainan yang dilakukan 

oleh disnakertrans dan perusahaan. Karena kasus kecelakaan kerja ini sudah jelas 

terjadi dan bukti serta lokasi tempat kejadian sangat jelas. Namun disnaker tidak 

memberikan surat peringatan kepada perusahaan. 

“Kami merasa pasti ada main antara disnaker dan perusahaan . Awalnya kami 

tidak ingin berfikir seperti itu, tapi melihat kondisi dilapangan kami jadi yakin”.8 

Adanya dugaan permainan antara pihak disnakertrans dan perusahaan ini 

membuat FSBKU merasa marah, terlebih lagi kasus kecelakaan kerja kembali terjadi 

dibulan Januari 2018, membuat FSBKU langsung membuat laporan ulang namun 

tidak ditujukan kepada pihak disnaker. Laporan ini langsung ditujukan kepada 

pemerintah daerah. Melihat laporan yang diajukan dan kasus kecelakaan kerja terus 

terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan didamping oleh Wakil Bupati 

melakukan penyelidikan secara mendadak di PT San Xiong Steel.  

                                                           
7  Wawancara dengan Helmy (Anggota pengawas disnakertrans Provinsi Lampung), 13 Maret 2018, 

Kantor Disnakertrans Provinsi Lampung 
8     Loc.Cit, Wawancara dengan Iwan 
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Hasil dari penyelidikan tersebut melihat bahwa perusahaan peleburan besi 

tersebut memang bermasalah karena tidak menerapkan pentingnya standar 

keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga terpaksa pemerintah daerah menutup 

sementara perusahaan tersebut sampai batas waktu yang belum dipastikan. Peneliti 

mencoba untuk melakukan wawancara kepada pihak pemerintah daerah terkait 

penutupan PT San Xiong Steel ini. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa 

penutupan perusahaan ini secara terpaksa oleh karenanya tidak ada Surat Keputusan 

yang membahas terkait penutupan perusahaan ini, terlebih ini hanya penutupan 

sementara. 

“Jadi benar jika perusahaan tersebut ditutup, tapi itu hanya ditutup sementara. 

Yang menutup pak nanang selaku wakil bupati. Saat meninjau lokasi perusahaan 

secara mendadak dan didamping pak camat, pak nanang merasa prihatin melihat 

kondisi lokasi peleburan besi tersebut. Akhirnya tanpa butuh waktu lama, saat itu 

juga pak nanang meminta persetujuan para pekerja untuk menutup lokasi itu”.9 

Setelah perusahaan peleburan besi itu ditutup, anggota FSBKU dan pihak 

manajemen PT San Xiong Steel melakukan upaya perundingan tripartite di kantor 

pemerintah daerah. Perundingan ini di mediasi langsung oleh bapak Nanang selaku 

Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil rapat tersebut di peroleh hasil 

bahwa perusahaan peleburan besi PT San Xiong Steel bersedia memenuhi semua 

tuntutan yang diajukan oleh pekerja. Namun, perusahaan meminta waktu dalam 

                                                           
9   Wawancara dengan bapak Shaleh (Asisten Ekobag Pemda Lampung Selatan), 8 Maret 2018, 

Lampung Selatan. 
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pemenuhan tuntutan tersebut secara bertahap dan diimbangi dengan produksi yang 

tetap berjalan. Jika dalam jangka 3 bulan ini masih terjadi kecelakaan kerja dan 

perusahaan tidak memenuhi janjinya maka perusahaan bersedia ditutup selamanya 

dan tidak akan beroperasi lagi.  

Perundingan yang berlangsung pada akhir februari 2018 ini menghasilkan 

keputusan bahwa PT San Xiong Steel:10 

1. Bertanggung jawab penuh terhadap setiap kasus kecelakan kerja yang terjadi 

di PT San Xiong Steel. 

2. Segera memperbaiki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan 

menyiapkan standar operasional prosedur untuk karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

3. Segera menyiapkan dan memperbaiki alat-alat  kelengkapan dan mekanisme 

safety karyawan termasuk menyiapkan alat pemadam kebakaran /racun api 

(APAR) dilokasi kegiatan sesai standar SNI. 

4. Membuat kesepakatan kerja dengan karyawan untuk memakaialat 

keselamatan kerja dan memberikan sansi tegas terhadap karyawan yang 

melanggar kesepakatan. 

5. Akan memberikan santunan kepada karyawan yang mengalami  kecelakaan 

kerja sebesar 

a. Luka ringan sebesar setengah bulan gaji. 

                                                           
10  Xue Huaiguang data hasil penelitian di lapangan “Surat Pernyataan dari PT San Xiong Steel 

Indonesia” Februari 2018. Lampung Selatan 
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b. Luka sedang sebesar satu bulan gaji. 

c. Luka berat sebesar dua bulan gaji. 

6. Pihak perusahaan akan menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

kesehatan yang akan disiapkan secara bertahap  berupa 

a. Klinik kesehatan. 

b. Tenaga medis. 

c. Mobil ambulance. 

7. Akan memberikan status karyawan sesuai undang-undang ketenagakerjaan 

yang berlaku. 

8. Segera memperbaiki sistem pembuangan CO2 Blower dengan standar buku 

mutu dan menyiapkan tempat pembuangan sementara (TPS) limbah B3, 

Memfungsikan IPAL, sesuai dengan standard dan merevisi dokumen 

lingkungan. 

9. Segera melengkapi dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

10. Perusahaan segera akan melaksanakan seluruh kesepakatan di atas dan apabila 

pihak perusahaan tidak melaksanakan seluruh kesepakatan di atas maka 

pemerintah daerah lampung selatan akan segera melakukan penutupan 

aktivitas perusahaan. 

Dari hasil perundingan di atas menghasilkan kesepakatan bahwa PT San 

Xiong Steel bersedia mengabulkan semua tuntutan yang diajukan dan bersedia untuk 
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bertanggungjawab secara penuh terhadap kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini 

dibenarkan oleh HRD Perusahaan PT San Xiong Steel yaitu Matala Klara. 

“Perusahaan akan bertanggung jawab atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi. 

Perusahaan juga akan memberikan santunan kepada para korban. Selain itu semua 

tuntutan yang diajukan juga akan diusahakan, namun kami butuh waktu untuk 

melaksanakan semua tuntutan tersebut”.11  

Dari hasil wawancara dengan Klara juga diperoleh informasi bahwa perusahaan 

juga berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja 

serta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai standar, namun untuk menjalankan 

itu semua perusahaan meminta waktu dan mencoba untuk memenuhi semua tuntutan 

secara bertahap. Hal ini terjadi karena terkendala oleh dana yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam kesempatan wawancara tersebut peneliti juga mendapat informasi 

bahwa gaji yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan UMK yang berlaku. 

“Jadi gaji pokok kita itu mengikuti UMK Lampung Selatan, gaji tersebut sebesar 

2.168.700. kalau tahun kemarin 1.973.800. Gaji yang diterima belum termasuk 

tunjangan bagian dan tunjangan kordinator, jadi gaji tetapnya bisa mencapai 

2.500.000 s/d 2.700.000 dan itu belum ditambah lembur juga.”12 

Perusahaan sudah memiliki etika baik karena berusaha memenuhi semua tuntutan 

pekerja, sehingga hal ini memberikan arti bahwa strategi yang dilakukan oleh 

                                                           
11  Wawancara by Media dengan Matala Klara (HRD PT San Xiong Steel), 15 Maret 2018, Bandar 

Lampung 
12  Ibid. Wawancara Matala Klara 
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FSBKU dalam melakukan tuntutan terhadap pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja di PT San Xiong Steel berhasil. Upaya mobilisasi sumber daya 

dalam menggerakan anggota, upaya framing yang dilakukan untuk membingkai 

dan menyebarkan isu, serta peran lingkungan eksternal dalam memberikan 

dukungan peluang politik berhasil mengantarkan FSBKU dalam sebuah 

keberhasilan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Gerakan perlawanan yang di lakukan oleh FSBKU berawal dari adanya 

ketidakadilan yang diterima pekerja di perusahaan peleburan besi PT San Xiong Steel. 

Perusahaan ini mengabaikan pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja bagi pekerjanya sehingga hal tersebut berdampak kepada seringnya terjadi 

kecelakaan kerja saat proses produksi sedang berlangsung. Para pekerja tidak 

diberikan APD yang sesuai SNI dan perusahaan banyak melakukan kecurangan 

diantaranya tidak memberikan BPJS yang seharusnya menjadi hak pekerja, sering 

melakukan pemotongan gaji dan PHK secara satu pihak, dan tidak pernah 

bertanggung jawab terhadap setiap kasus kecelakaan kerja yang terjadi. 

Perusahaan selalu mengabaikan kasus kecelakaan kerja yang terjadi dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada mandor yang bertugas. Perusahaan tidak 

berusaha untuk memperbaiki sistem manajemen K3 yang ada, sehingga hal ini 

berdampak pada peningkatan angka kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Melihat 

sikap perusahaan yang tidak perduli terhadap perlindungan pekerja ini membuat para 

pekerja yang tergabung dalam FSBKU berusaha melakukan perlawanan. 

Dalam melakukan perlawanan, FSBKU mengedepankan prinsip mereka yaitu 

memposisikan buruh sebagai subjek dan mendampingi buruh yang sedang mengalami 

persoalan atau kasus sehingga keputusan tetap ditangan buruh yang berkasus. Dalam 
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upaya advokasi kasus kecelakaan kerja di PT San Xiong Steel ini, FSBKU 

menggunakan beberapa strategi untuk melakukan perlawanan dan mengajukan 

tuntutan terhadap pelaksanaan K3 di PT San Xiong Steel. Strategi tersebut dapat 

dilihat melalui pendekatan mobilisasi sumber daya, framing, dan pendekatan peluang 

politik. 

Mobilisasi sumber daya dalam gerakan advokasi buruh di PT San Xiong Steel 

digunakan untuk melihat proses rekruitmen anggota FSBKU dan melihat tindakan 

yang dilakukan untuk menarik simpati para anggotanya sehingga hal tersebut dapat 

dijadikan kekuatan oleh FSBKU untuk melakukan perlawanan. Dalam kesempatan 

ini FSBKU berusaha melakukan perundingan bipartite dengan pihak perusahaan 

untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap kasus kecelakaan kerja 

yang terjadi pada akhir November 2017. Namun ternyata bipartite bukan solusi yang 

efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Selanjutnya, FSBKU melakukan upaya framing dalam gerakan advokasi 

buruh. Framing dilakukan untuk memberikan gambaran kasus kepada para anggota 

agar anggota dapat memahami kasus yang terjadi. Upaya framing dilakukan dengan 

cara melakukan propaganda kepada media tentang kasus kecelakaan kerja yang 

terjadi. Adanya dukungan dari beberapa media di Provinsi Lampung membuat 

FSBKU memiliki kekuatan tambahan dari lingkungan eksternal. 

Proses propaganda media yang berhasil ini mengantarkan FSBKU kepada 

peluang politik yang sangat baik. Pemerintah daerah secara langsung melakukan 

penyelidikan terhadap kasus kecelakaan kerja ini dan menyatakan dukungannya 
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kepada para buruh. Melihat peluang politik yang sangat baik ini, FSBKU segera 

mengajukan tuntutan yang selama ini tidak disetujui oleh perusahaan. Perundingan 

tripartite menjadi strategi terakhir yang mengantarkan FSBKU kepada kemenangan. 

 

6.2 Saran 

Dalam proses analisis dan pembuatan penelitian ini, penulis menilai bahwa 

terdapat beberapa hal perlu di perhatikan bagi peneliti selnajutnya yang ingin 

membahas terkait Gerakan Serikat Buruh, yaitu: 

1. Peneliti terlebih dahulu dapat melakukan fokus terkait penelitian yang akan 

dilakukan. Selanjutnya peneliti dapat melakukan pemetaan terkait aktor-aktor 

yang terlibat.  

2. Melakukan penelitian dan terjun kelapangan secara langsung untuk 

mengamati fenomena yang ada, namun terlebih dahulu harus memahami 

terkait teori yang digunakan semisal teori gerakan sosial baru. 
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