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ERA DIGITAL DAN 
KEMUDAHAN 

MENDAPATKAN INFORMASI

▪ Data primer (data yang kita
dapatkan secara langsung) dan
data sekunder (data yang 
berasal dari sumber yang sudah
ada)

▪Di era gital ini mendapatkan
informasi menjadi mudah tetapi
yang sulit adalah mendapatkan
validasi atau keabsahan dari
informasi itu sendiri.

▪ Media social is good marketing 
(campaign) or social exposure

▪ oleh karenanya riset media 
sosial juga menjadi penting bagi
serikat pekerja untuk mengetahui
kondisi dan situasi perusahaan –
group, forum atau #hashtag



Mission

We fight in solidarity 

with Nike's factory 

workers for living 

wages and humane 

working conditions.









WEBSITE 

▪ Labourstart: 
http://www.labourstart.org/news/

▪ Global Unions: http://www.global-
unions.org/?lang=en

▪ Bursa Efek Indonesia: 
http://www.idx.co.id/

▪ Apindo: http://apindo.or.id/id

▪ ILO: http://www.ilo.org/jakarta/lang--
en/index.htm (Kantor ILO Jakarta juga 
memiliki perpustakaan yang lengkap)

▪Kemenaker: http://naker.go.id/

▪Strategic Corporate Research: 
http://strategiccorporateresearch.org/

http://www.labourstart.org/news/
http://www.global-unions.org/?lang=en
http://www.idx.co.id/
http://apindo.or.id/id
http://www.ilo.org/jakarta/lang--en/index.htm
http://naker.go.id/
http://strategiccorporateresearch.org/




OBSERVASI
DAN
WAWANCARA: 
MEMBANGUN
KEPERCAYAAN
UNTUK
MENDAPATKAN
INFORMASI

• Observasi adalah alat penting dalam

pengumpulan data kualitatif. 

• Pengurus serikat pekerja/pekerja ditempat kerja

tersebut bisa menjadi PARTISIPAN SEMPURNA 

atau PARTISIPAN SEBAGAI PENGAMAT atau

PENGAMAT SEBAGAI PARTISIPAN (Peneliti

adalah orang luar)

• Kalau peneliti dari luar dibutuhkan waktu yang 

cukup untuk menggunakan metode observasi dan

wawancara ini untuk menumbuhkan kepercayaan

dan membangun keterbukaan untuk membagikan

informasi

• Sering peneliti sampai melakukan tinggal bersama

mereka atau mengikuti kegiatan keseharian

mereka

• Wawancara adalah langkah penting berikutnya

dalam pengumpulan data – menentukan

pertanyaan riset, siapa yang diwawancara

(sampling purposeful – single case or multi, dll), 

tipe wawancara (interview atau kuisioner), 

prosedur wawancara (direkam atau dicatat) –

perlu surat ijin atau tidak, lokasi wawancara, dll



ADA 9 PERTANYAAN MENDASAR DALAM
MEMBUAT DAFTAR PERTANYAAN UNTUK
WAWANCARA

INFO UMUM DAN RANTAI PRODUKSINYA 

1. Kebebasan Berserikat dan hak untuk berunding (Pembuatan PKB)

2. Kerja Paksa

3. Jam Kerja

4. Pekerja Anak

5. K3

6. Pemutusan Hubungan Kerja

7. Upah Layak

8. Undang – Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perburuhan yang 
berlaku

9. Rekomendasi



TRANSPORTASI ONLINE DI 
INDONESIA SUKSES, TAPI KERJA
PENGEMUDI RAWAN

▪Aulia Nastiti, Ph.D Student in Political 
Science, Northwestern University

▪6 bulan melakukan Analisa narasi dan
testimoni pengemudi (Nov 2016 – April 
2017) dalam berbagi forum di facebook
dan google + yang diikuti lebih dari
80,000 anggota

Sumber: 
https://theconversation.com/cerita-
pengemudi-menguak-eksploitasi-di-gojek-
grab-dan-uber-84599

https://theconversation.com/cerita-pengemudi-menguak-eksploitasi-di-gojek-grab-dan-uber-84599


UNION SALTING –
ORGANISERS SERIKAT
PEKERJA MENYAMAR
JADI PEKERJA DISUATU
TEMPAT KERJA UNTUK
MEREKRUIT ANGGOTA
BARU ATAU UNTUK 
MEMBUAT LAPORAN 
TENTANG 
PELANGGARAN



FOCUS GROUP 
DISCUSSION (FGD)

▪

▪Sekarang menjadi suatu yang lazim

dikalangan buruh dan aktifis NGO 

perburuhan untuk melakukan FGD

▪ FGD adalah diskusi kelompok (dulu

gerakan buruh di Indonesia pernah

menggunakan dengan nama Study 

Circle)

▪ Membahas isu lokal atau spesifik

▪ Peserta 6-12 orang dimana setiap

individu mendapatkan kesempatan

untuk mengeluarkan pendapat

▪ Model ini adalah untuk

mendapatkan data kualtitatif dalam

waktu singkat

▪ membuat laporan dan rekomendasi



MENGGUNAKAN INFORMASI PENELITIAN
YANG SUDAH ADA

▪ Ada banyak laporan riset di Indonesia yang bisa diakses dan digunakan

▪ LIPS – Lembaga Informasi Perburuhan Sedane - http://lips.or.id/lips/

▪ LBH Jakarta: https://www.bantuanhukum.or.id/web/

▪ TURC: http://www.turc.or.id/home/

▪ FES Jakarta: http://www.fes-indonesia.org/

▪ ITUC Annual Survey of Violation of Trade Union Rights: http://survey.ituc-
csi.org/?lang=en

▪ Akatiga: http://www.akatiga.org/

▪ Jurnal Indoprogress: https://indoprogress.com/

▪LIPI: http://lipi.go.id/

▪ SMERU: http://www.smeru.or.id/id/tentang

▪PSIRU: www.psiru.org

http://lips.or.id/lips/
https://www.bantuanhukum.or.id/web/
http://www.turc.or.id/home/
http://www.fes-indonesia.org/
http://survey.ituc-csi.org/?lang=en
http://www.akatiga.org/
https://indoprogress.com/
http://lipi.go.id/
http://www.smeru.or.id/id/tentang
http://www.psiru.org/


KESIMPULAN

▪ Pada prinsipnya riset serikat pekerja didasarkan pada kebutuhan
serikat itu sendiri

▪ metode riset yang digunakan beragam, pilih sesuai dengan
kebutuhan

▪ Riset yang dilakukan oleh serikat pekerja tidak berhenti pada
laporan hasil riset tersebut, tetapi hasil yang akan membantu serikat
pekerja dalam melakukan aksi: Kampanye, Advokasi, Pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama dan lainnya

▪ di era modern ini riset harusnya menjadi kegiatan penting serikat
pekerja karena membantu organisasi dalam strategi komprehensiv
aksi serikat pekerja.



TERIMA KASIH


