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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Gerakan sosial 

 Studi mengenai gerakan sosial dan kegiatan kelompok akhir-akhir ini 

memperoleh perhatian khusus dari para ahli politik, T. Tarrow dalam bukunya 

Power in Movement (1994) berpendapat bahwa social movements adalah 

tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis 

solidaritas yang di laksanakan melalui interaksi secara terus-menerus dengan para 

elite, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat. Gerakan ini merupakan bentuk 

perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. 

Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada abad ke 19. 

Organisasi internal lebih longgar dibanding dengan partai politik. Mereka juga 

tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah 

berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-

masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan diri pada suatu 

masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan 

yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan, seperti kaum buruh di 

Eropa Barat dan golongan Afrika-Amerika. Tujuan utama adalah memperbaiki 

nasib dari masing-masing golongan. Terutama keadaan ekonominya. (Budiardjo, 

2008 : 385). 
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Di Indonesia, gerakan sosial diwujudkan dalam berbagai bentuk gerakan, 

Tokohnya pun merupakan orang-orang yang independen yang tidak terkait 

langsung dengan kekuasaan negara diawali dari masa menjelang Orde Baru 

hingga munculnya gerakan perlawanan petani, gerakan buruh, gerakan 

masyarakat sipil yang menuntut demokrasi hingga gerakan politik. Secara historis, 

redaksi atau ‘gerakan sosial’ mulai dikaji dan digunakan oleh sebagian besar 

sosiolog Amerika pada 1950. Pada 1960 terjadi kemunculan berbagai bentuk 

gerakan dengan tujuan yang berbeda, hal tersebut membuat kajian terhadap 

gerakan sosial diminati sebagian besar para sosiolog. Masih dengan tahun yang 

sama, gerakan sosial dibagi menjadi dua bagian yaitu terdiri dari gerakan sosial 

lama dan gerakan sosial baru. Permasalahan buruh dan negara termasuk kedalam 

gerakan sosial lama, sedangkan kemunculan gerakan sosial baru dipengaruhi 

berbagai permasalahan kontemporer, seperti women liberation, environmental 

protection, dan lain-lainnya ( Ar’ridha, 2018:13-14).  

 Macionis (1999: 607) menyatakanbahwa social movementadalahaktivitas 

yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu 

perubahan sosial (encourages or discourages social change). Dari definisi 

gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macionis tersebut, maka dapat 

digarisbahawi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang 

di organisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

 Sementara, Locher (2002: 231) berpendapat bahwa ketika sekelompok 

orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak 

beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah 
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gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang 

dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk 

mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, 

maka mereka sedang melakukan gerakan sosial. Menurut Locher, sebagian besar 

teoritisi perilaku kolektif memandang gerakan sosial sebagai suatu tipe dari 

perilaku kolektif. Tetapi banyak dari teoritisi gerakan sosial memandang bahwa 

gerakan sosial merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif. 

(Sukmana, 2016: 4). Stolley (2005: 188) dengan mengutip pendapat Tarrow, 

menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu 

melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang sudah 

mapan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa 

gagal atau berhasil mencapai tujuannya. (Sukmana, 2016: 5) 

 Setiap peristiwa gerakan sosial, selain ada pihak yang mendukung juga 

tidak akan lepas dari adanya pihak yang menentang atau menolak. Menurut 

Locher (2002: 238) mengingat bahwa semua peristiwa gerakan sosial 

menginginkan adanya suatu perubahan atau untuk menjaga sesuatu agar tidak 

berubah, maka didalamnya akan ada orang atau pihak yang tidak menginginkan 

suatu gerakan sosial berhasil. Perlawanan atau penolakan yang paling besar 

terhadap suatu gerakan sosial biasanya berasal dari mereka yang diuntungkan 

apabila gerakan tersebut mengalami kegagalan, umumnya politisi atau pemimpin 

sosial (political and social leaders), (Sukmana, 2016: 20). 

 Menurut Singh (2010: 20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan 

usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, 
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dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-

identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif 

telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja 

dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan 

pergulatan-pergulatan diseputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan, dan 

keadilan sosial. Lebih lanjut, Singh menyatakan bahwa situasi-situasi 

ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-

institusi dan lembaga-lembaga sosial, maka pada gilirannya akan menghasilkan 

sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan 

menentang sistem-sistem dominasi tersebut. Bagi Singh, struktur-struktur sosial 

dikonseptualisasikan sebagai sebuah arena pertemuan yang instens dan tidak 

terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok pendominasi dan kolektivitas-

kolektivitas sosial yang terdominasi. Struktur-struktur masyarakat merupakan 

sebuah medan pergulatan yang terus menerus di antara berbagai kelompok, strata 

dan lapisan sosial yang saling bersaing (Sukmana, 2016: 29). 

 Selanjutnya dalam tipologi gerakan sosial ini di dasarkan atas beberapa 

aspek, yakni berdasarkan aspek tujuan gerakan dan metode yang di gunakan 

dalam mencapai tujuan. Spencer menyebutkan bahwa berdasarkan tujuannya, 

terdapat tujuh tipe dari gerakan sosial, yakni gerakan revolusi, gerakan reformasi, 

gerakan reaksi, gerakan konservatif, gerakan utopia, gerakan religius, dan gerakan 

etnis/nasionalis. Dalam resistensi terhadap gerakan sosial, selain ada pihak yang 

mendukung, juga tidak lepas dari adanya pihak yang menentang atau menolak. 
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Menurut Locher, mengingat bahwa semua peristiwa gerakan sosial menginginkan 

adanya suatu perubahan atau menjaga sesuatu agar tidak berubah, maka di 

dalamnya aka nada orang atau pihak yang tidak menginginkan suatu gerakan 

sosial berhasil. Selanjutnya Locher juga menyebutkan bahwa terdapat empat 

bentuk resistensi terhadap suatu gerakan sosial yaitu ejekan, kooptasi, kontrol 

sosial formal dan kekerasan. Dalam faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan 

sosial di tentukan oleh beberapa faktor antara lain: kepemimpinan yang efektif, 

citra positif, taktik yang dapat diterima secara sosial, tujuan yang dapat diterima 

secara sosial dan dukungan pembudayaan serta dukungan politik dan finansial. 

 Menurut Macionis menyimpulkan bahwa terdapat empat tahapan dalam 

proses gerakan sosial, yakni tahap kemunculan, tahap penggabungan, tahap 

birokratisasi dan tahap kemunduran/penurunan. (Sukmana, 2016: 15-26) 

2. Politik Perburuhan 

  Setelah rezim Orde Baru tumbang dan kran politik diperlebar, organisasi 

serikat buruh tumbuh berkembang di Indonesia tetapi tantangannya juga makin 

komplek.Gerakan buruh mulai berani melakukan perjuangan politik secara 

manifest. Setelah lepas dari kekangan Orde Baru selama hampir 32 tahun, gerakan 

buruh bangkit lagi dengan memunculkan orientasi dan isu baru agar bisa eksis 

dalam situasi sosial politik yang baru. Perubahan orientasi dan isu kaum buruh ini 

mulai nampak tatkala mereka harus berhadapan dengan intervensi pasar yang kian 

kuat mencengkram negara akibat derasnya lajuneoliberalisme pasca reformasi. Isu 

dominan mereka bukan lagi represif negara tetapi lebih mengarah pada tekanan 

pasar internasional dibawah bendera Multi National Corporation (MNC), World 
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Trade Organization (WTO), dan World Bank. Pasar menjadi musuh nyata gerakan 

buruh dan pemerintah kian bingung ketika harus mediasi antara kepentingan 

buruh dengan pengusaha. Pengusaha dan buruh sama-sama membangun kekuatan 

dan jejaring politik agar kepentingan mereka bisa terakomodir dalam proses 

pembuatan kebĳakan.Salah satu prestasi politik awal tuntutan buruh pasca 

reformasi di ranah kebijakan publik yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang cukup menjadi ancaman serius bagi 

pengusaha dalam undang-undang tersebut adalah tentang sanksi yang akan 

diberikan oleh negara kepada perusahaan yang mencoba melanggar ketentuan 

Upah Minimum Provinsi (UMP). Pengusaha yang tidak membayarkan upah 

sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi 

penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan 

maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja 

yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Zuhdan (Jurnal 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3, Maret:274). 

 Menurut Munir (2014:30) Pemahaman terhadap pendekatan dalam 

kontruksi politik hukum perburuhan terarah pada stabilitas perputaran dan 

akumulasi capital (stabilitas), yaitu dengan jalan  (a) membangun kerangka 

sistematis yang bersifat represif untuk memperkecil kemampuan korektif dan 

tuntutan akan nilai-nilai keadilan, (b) legitimasi hukum pada peran politik 

kekerasan untuk menciptakan stabilitas, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai 

upaya untuk menaklukan gerakan buruh dengan kedok menjaga “keamanan dan 

kemapanan tertentu”. 
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 Politik perburuhan dan pembangunan struktur hukum mencapai bentuknya 

pada sekitar tahun 1986, yang jelas buruh ditempatkan sebagai bahan bakar 

pertumbuhan industrialisasi. Akan tetapi, kemampuan buruh untuk berunding 

diminimalisir (diperkecil/dilumpuhkan). Hal itu dilakukan melalui beberapa 

kerangka sistem, yaitu antara lain: 

(1) Hak berorganisasi dikurangi melalui penunggalan organisasi; 

(2) Pendekatan keamanan; 

(3) Pemudahan pemutusan hubungan kerja bagi buruh. 

 Model ini berlangsung melalui rangkaian penerbitan beberapa regulasi 

yang dapat dipandang sebagai satu kesatuan sistem pengamanan industry untuk 

meminimalisir tuntutan buruh. 

 Sistempengembangan politik perburuhan itu dilakukan melalui paket 

kebijakan, yaitu:  

(1) Lahirnya ketentuan SK Menaker No.1109/MEN/1986, tentang Serikat Kerja di 

Tingkat Perusahaan, yang dengan jelas mengatakan bahwa “Serikat pekerja 

adalah SPSI”. 

(2) Permenaker No.05/MEN/1987 tentang pendaftaran Organisasi Pekerja yang 

kemudian diganti dengan Permenaker No.03/MEN1993, dengan esensi yang 

sama, yaitu tidak dimungkinkannya organisasi buruh lain diluar SPSI. 

(3) Lahirnya SK Menaker No.342/MEN/1986 tentang penyelesaian pemogokan, 

yang intinya memberikan legitimasi bagi Depnaker dan aparat keamanan untuk 

menekan buruh. 
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(4) Permenaker No.04MEN/1986 tentang pemutusan hubungan kerja dan 

perhitungan pesangon yang intinya adalah membatasi buruh untuk tidak 

melakukan atau menolak bekerja lebih dari enam hari dan memberkan kemudahan 

bagi pengusaha untuk melakukan upaya PHK. 

 Bangunan politik perburuhan tersebut, dilakukan dengan mengabaikan 

struktur stratifikasi perundangan yang diatur dalam Tap.MPR 

No.XX/MPRS/1996. Penyimpangan itu secara esensial mengabaikan Undang-

Undang No.18 tahun 1956 tentang dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding 

bersama, yang merupakan ratifikasi konvensi ILO.No.98 tahun 1949 dan undang-

undang pokok ketenagakerjaan  No.14 tahun 1969. Secara yuridis formal, kedua 

peraturan tersebut menjamin bagi buruh secara prinsipi untuk berserikat. Kedua 

ketentuan ini juga memiliki dimensi esensial yang menjamin keberadaan hak 

buruh dan perubahan perbaikan nasib buruh, serta hubungan industrial yang 

berada dalam konteks dunia ideal dan moralitas (Munir, 2014:30-32). 

3. Serikat Buruh/Pekerja  

 Ibrahim (Jurnal Media Hukum, 2, Desember 2016:154) menyebut Serikat 

pekerja di berbagai negara, paling sedikit mempunyai tiga fungsi, yaitu:1) serikat 

pekerja adalah lembaga yang melakukan perundingan dengan pengusaha tentang 

upah dan kondisi kerja; 2) serikat pekerja adalah bagian dari gerakan sosial yang 

bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja; dan 3) serikat 

pekerja adalah kelompok penekan yang mempengaruhi parlemen, pemerintah dan 

administrasi publik. Sepanjang abad ke-20, posisi Serikat pekerja telah diterima 

secara umum, telah menjadi bagian yang kuat dan lebih terintegrasi kerangka 
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kelembagaannya untuk negosiasi dari: upah, jam kerja, dan konsisi kerja (Thomas 

P. Boje dan Bengt Furaker, 2003: 12).UU. No. 21 Tahun 2000, menjelaskan 

bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruhadalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.Hak  

berkewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh: a) melindungi dan membela anggota 

dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; b) 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; c) 

mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.Pelaksanaan aktivitas Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh dalam mengelola organisasinya, harus menerapkan standar 

demokrasi yang tumbuh dari bawah atau anggotanya. Sikap demokrasi Serikat 

Pekerja/Serikat Buruhberguna memperjuangkan, membela serta melindungi hak 

dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya. 

 Batasan/pengertian hukum ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo yang 

dikutif oleh Sendjun Manullang, ialah himpunan peraturan baik tertulis maupun 

tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada 

orang lain dengan menerima upah. Dalam padal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, istilah ketenagakerja mengandung pengertian yang 

bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat Utami (Jurnal Wawasan Hukum, 1,Februari 2013:676). 

 Utami (Jurnal WawasanHukum,1,Februari 2013:677) menyebut 

pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam 

hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan 

menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Hak menjadi anggota serikat 

pekerja/buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang terlah dijamin dalam pasal 

28 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai anggota masyarakat pekerja/buruh 

dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang 

menuju era pasar bebas. Oleh karena itu, hak berserikat bagi pekerja/buruh 

sebagaimana diatur dalam Konversi International Labor Organization (ILO) 

Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi 

dan konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak 

untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh 

Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. 

 

B. Penelitian terdahulu 

 Pada penelitian kali ini penulis berusaha menampilkan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 2 : 

Penelitian Terdahulu 

NO. Nama Penelitian Persamaan Perbedaan 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramlah Wijayanti, 

(Skripsi, 2016) 

Gerakan sosial serikat 

buruh dalam 

mempengaruhi 

kebijakan upah 

minimum (studi kota 

Makasar 2015). 

 

Persamaan dalam 

penelitian ini adalah 

membahasmengenai 

peran organisasi 

serikat buruh dalam 

mensejahterakan 

buruh, penggunaan 

metode yang dipakai 

adalah metode 

penelitian kualitatif. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu 

lokasi penelitian yang 

berbeda, Pembahasan 

yang lebih fokus 

terhadap gerakan 

serikat buruh dalam 

memperjuangkan 

kenaikan upah 

minimum kota (umk) di 

Makasar. Sedangkan 

penulis disini fokusnya 

adalah gerakan serikat 

buruh dalam 

memperjuangkan 

kesejahteraan, keadilan 

kerja terhadap buruh di 

Kota Tasikmalaya. 
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2. 

 

 

Wahyu Futra 

Hardianto, (skripsi, 

2018)  Buruh dan 

kekuatan politik 

perjuangan 

konfederasi serikat 

pekerja Indonesia 

(KSPI) dalam 

menuntut pencabutan 

peraturan pemerintah 

No.78 tahun 2015 

tentang pengupahan. 

 

 

Persamaan dalam 

penelitian ini adalah 

menganalisis 

mengenai gerakan 

organisasi serikat 

pekerja/buruh, 

penggunaan metode 

yang sama, yaitu 

kualitatif. 

Perbedaanya disini  

terletak dalam 

pembahasan gerakan 

serikat buruh dalam 

menuntut Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 

78 Tahun 2015 Tentang 

Pengupahan dan lokasi 

penelitian yang berbeda 

juga. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 : 

Kerangka Pemikiran 

LATAR BELAKANG 

1.Organisasi serikat buruh sejahtera indonesia yang berdiri tahun 1992 adalah 

wadah perjuangan buruh secara kolektif. 

2. Gerakan SBSI 1992 dalam menuntut kebijakan upah yang kurang layak, 

diskriminasi terhadap buruh, adanya jam kerja yang berlebih, serta menolak 

adanya Ruu Omnibus law. 

3. Dalam istilah perburuhan dikenal juga dengan nama normatif dan 

kepentingan, merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dan 

juga bilamana terjadi pelanggaran maupun sengketa, dikenal juga dengan 

istilah perselisihan hubungan industrial. 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

“Bagaimana gerakan SBSI 1992 dalam mensejahterakan 

penegakan keadilan kerja di  Kota Tasikmalaya? 

Teori: Teori 

Gerakan 

Sosial.  

 Metode Penelitian:  Kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. 

Peran gerakan organisasi SBSI 1992 dalam 

mensejahterakan penegakan keadilan kerja di 

Tasikmalaya. 

 

Serikat buruh merupakan suatu organisasi buruh yang melindungi hak-hak 

dan kewajiban buruhdalam mencapai kesejahteraan bersama dalam bidang 
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pengupahan,jam kerja maupun kondisi kerja. Khususnnya Serikat Buruh 

Serjahtera Indonesia 1992 ini adalah salah satu wadah perjuangan buruh secara 

kolektif yang berada di Kota Tasikmalaya, membela dan memperjuangkan hak 

dan kepentingan  serta kesejahteraan buruh/anggota, memperjuangkan terciptanya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dan serta 

memperjuangkan terbentuknya PKB (Perjanjian Kerja Bersama).  

 Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pergerakan yang dilakukan 

SBSI 1992 guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Dengan 

menggunakan teori gerakan sosial, penulis disini ingin mengetahui peran gerakan 

organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 dalam mensejahterakan 

penegakan keadilan bagi pekerja/buruh di Kota Tasikmalaya. 
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