
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sebagai manusia, insting untuk bertahan hidup merupakan hal terpenting 

bagi manusia yang membuat manusia melakukan kegiatan produktif untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragam hal yang dilakukan manusia untuk 

bertahan hidup, salah satunya adalah dengan bekerja, baik itu dengan bekerja 

mandiri atau berusaha sendiri (wirausaha) maupun bekerja kepada orang lain 

(pekerja atau buruh), yang di mana dengan bekerja, manusia akan mendapat 

imbalan dari keringat mereka, imbalan itu dapat berupa uang maupun barang yang 

dapat membantu manusia untuk dapat bertahan hidup. Membahas dari lingkup 

yang lebih luas, yaitu masyarakat dalam suatu negara, jumlah bekerja dan tidak 

bekerjanya (pengangguran) suatu masyarakat juga pada nyatanya akan berdampak 

pada perekonomian negara tersebut, yang mana hal tersebut membuat suatu 

negara harus berupaya sedemikian rupa untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

sebanyak-banyaknya agar tingkat pengangguran dapat menggapai angka yang 

rendah, sehingga perekonomian negara dapat melambung tinggi, dan salah satu 

cara negara menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya adalah dengan 

membuka pasar ekonominya terhadap Investor, termasuk investor asing. Hal 

tersebut terbukti dari keinginan Pemerintah Indonesia yang pada saat ini sedang 

fokus mengupayakan berbagai cara untuk mampu menarik MNCs ke Indonesia, 

yang di mana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan melakukan rapat 

khusus secara rutin untuk membahas strategi untuk menarik investasi asing. 



 

 

 

Dalam rapat tersebut akan rutin membahas kendala apa saja yang membuat 

investor terhambat masuk ke Indonesia, misalnya seperti akan lebih 

menyederhanakan kembali perizinan masuk investasi asing di Indonesia, dan 

lainnya. 

Pada era globalisasi saat ini juga telah menciptakan konsep perdagangan 

bebas (free trade), yang mana dengan adanya free trade ini dilihat akan 

mendorong terjadinya industrialisasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dunia. Maka dari itu, tiap-tiap negara akan semakin membuka 

perekonomian domestiknya terhadap asing, yang nantinya para investor asing—

dalam hal ini MNCs—dengan lebih mudah untuk masuk ke dalam suatu negara 

untuk menjalankan aktivitas ekonominya di negara lain, khususnya negara 

berkembang. 

Namun pada kenyataannya, masuknya investor asing ke dalam suatu 

negara menciptakan kabar baik dan buruk bagi masyarakat secara bersamaan. 

Kabar baiknya, masuknya para investor ke dalam negara berkembang—pada hal 

ini investor sebagai Multinational Corporations (MNCs)—telah membantu 

pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tambahan, yang tentu memberi 

dampak menurunkan angka pengangguran. Tetapi kabar buruknya, perlu kita 

pahami dan akui bahwa ketertarikan MNCs melakukan investasi secara langsung 

di negara berkembang bukan hanya dikarenakan jumlah sumber daya manusianya 

yang berlimpah, tetapi dari sumber daya manusia yang berlimpah tersebut 

nyatanya masih berada ditingkat pendidikan yang terbilang rendah atau disebut 

dengan unskilled labor. Maka dari itu, hal tersebut menjadi sebuah keuntungan 



 

 

 

bagi Perusahaan dalam efisiensinya yaitu bahwa perusahaan hanya perlu 

mengeluarkan biaya rendah untuk mengupahi buruh-buruh lokal, yang pada 

realitanya sering kali berujungkan kabar buruk bagi masyarakat ketika aksi 

eksploitasi terjadi—yang akan penulis bahas dalam karya tulis kali ini yaitu 

praktik sweatshop. Ketertarikan MNCs untuk melakukan investasi di negara 

berkembang juga dikarenakan peraturan atau regulasi yang masih terbilang 

mudah, minimnya institusi, dan banyaknya gejolak politik, sehingga hal tersebut 

membuat pertumbuhan ekonomi dunia yang dipicu oleh peningkatan pasar di 

negara-negara berkembang.  

Adidas, Nike, Converse, Victoria’s Secret, Billabong, dan masih banyak 

brand besar lainnya yang tercatat oleh International Textile Garment and Leather 

Workers Federation (ITGLWF) bahwa pernah melakukan pelanggaran terhadap 

para pekerjanya dalam perihal aturan hak-hak buruh seperti jam kerja yang 

berlebihan, upah yang sangat minim, kondisi tempat bekerja yang tidak kondusif, 

dan sebagainya.  Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan 

Pemerintah yang telah ditetapkan oleh salah satu negara berkembang yang sumber 

daya manusianya juga kerap menjadi korban aktivitas sweatshop, yaitu 

Indonesia—yang penulis angkat sebagai contoh studi kasus dalam tulisan kali ini. 

Pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Bab 10 

“Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan” telah mengatur segala jenis 
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ketentuan lembur kerja, hak istirahat, cuti dan hari libur. Sistem pengupahan juga 

diatur dalam undang-undang ini di mana setiap pekerja atau buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan setidak-tidaknya sesuai 

dengan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah dalam Upah Minimum 

Regional (UMR) dalam masing-masing wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

Para buruh juga berhak atas upah kerja lembur, pesangon, dan sebagainya. Hak 

pekerja wanita juga diatur termasuk perihal hak pekerja wanita hamil. Dalam 

undang-undang ini tercatat bahwa setiap Pengusaha secara wajib menaati 

ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan, yakni tujuh jam dalam satu hari 

(7/24 jam) dan 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu untuk enam hari kerja 

dalam satu minggu (6/7 hari), atau delapan jam dalam satu hari (8/24 jam) dan 40 

(empat puluh) jam dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu 

(5/7 hari).  

 Perlu dipahami bahwa setiap MNCs tentu memiliki fokus tujuan untuk 

mencari keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya. Namun, dalam praktiknya 

MNCs sering dinilai melewati batas kewajaran dalam mencapai tujuannya karena 

mengeksploitasi pekerja tentu merupakan tindakan pelanggaran hak-hak buruh. 

Naiknya isu sweatshop yang beredar di kalangan masyarakat global oleh media 

massa yang sudah sangat cepat pada era globalisasi saat ini secara tidak langsung 

telah merusak reputasi perusahaan, dan secara langsung dapat mempengaruhi 
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hasil perusahaan secara negatif.  Tapi di sisi lain, MNCs merasa mereka tidak 

memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau buruh, karena hal 

tersebut bukanlah tanggung jawab perusahaan melainkan tanggung jawab negara 

untuk melindungi hak-hak rakyatnya.  Kontroversi lainnya juga apakah MNCs 

membantu atau malah merusak pembangunan terutama dari negara-negara 

berkembang. 

 Menarik salah satu kasus sweatshop di Indonesia, PT Nike Indonesia, yang 

diunggah pada situs daring Liputan 6, para buruh menerima upah yang sangat 

sedikit yakni Rp5,600 per jam yang mana jika diperkirakan jumlah upah para 

buruh hanya mencapai Rp1,400,000 dalam satu bulan.  Bahkan baru-baru ini, para 

buruh dari perusahaan Hennes & Mauritz atau yang kerap disebut H&M bersama-

sama melakukan aksi demo yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman yang 

dikarenakan upah mereka belum kunjung dibayarkan, mereka melakukan aksinya 

dengan membawa spanduk yang bertuliskan “H&M Made In Sweatshop. Di 

Setiap Helai Pakaian H&M Ada Keringat Buruh Yang Belum Dibayarkan 

Haknya”.  Tidak hanya itu, keselamatan dan kesehatan para buruh juga nyatanya 

masih terbengkalai, seperti para buruh yang bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit, 

Pepsi dan Nestle, yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak, setiap bekerja 
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mereka terpapar bahan kimia yang berbahaya yaitu pestisida karena bekerja tanpa 

peralatan pelindung yang layak dan memadai.   

Sweatshop kini telah menuai banyak kritikan dari masyarakat global. 

Memang benar sweatshop merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia 

yang tidak dapat diterima. Namun, di sisi lain, MNCs ini telah sangat 

meningkatkan standar hidup masyarakat lokal. Ada yang berpendapat bahwa 

keinginan untuk membasmi sweatshop yang dilakukan oleh MNCs di negara-

negara berkembang ini lebih banyak potensi merugikan daripada kebaikan. 

Karena seseorang harus mampu memperhitungkan semua dari segi situasi negara 

berkembang dan masalah-masalah lainnya.  

Dengan adanya latar belakang ini membuat penulis memiliki ketertarikan 

untuk meneliti isu sweatshop yang dilakukan MNCs di negara berkembang, dalam 

hal ini Indonesia, secara mendalam dan spesifik. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Sweatshop telah menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat 

global. Tindakan eksploitasi buruh lokal yang dilakukan MNCs sebenarnya 

memberikan dilema pada pemerintah negara berkembang, karena negara 

berkembang menggantungkan perekonomiannya pada foreign direct investment 

(FDI) dan mengharapkan lapangan kerja yang banyak untuk dapat menurunkan 

angka kemiskinan di negara kedaulatannya. Dengan adanya dilemma ini, penulis 
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mengajukan dua masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, 

antara lain; 

1. Apa bentuk-bentuk praktik sweatshop yang dilakukan oleh 

Multinational Corporations terhadap buruh di Indonesia? 

2. Bagaimana posisi tawar Indonesia terhadap MNCs? 

3. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dan NGOs dalam 

menghadapi praktik sweatshop? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dengan dibuatnya karya tulis ini, penulis bermaksud melakukan penelitian 

untuk menjabarkan kondisi fenomena sweatshop Indonesia oleh MNCs dengan 

maksud tujuan melihat tingkat kesejahteraan buruh di Indonesia. Penulis ingin 

mengetahui apakah pekerja Indonesia—spesifiknya buruh kelas bawah—benar-

benar mengalami fenomena sweatshop sesuai dengan konsep dasar sweatshop itu 

sendiri. Penulis juga ingin melihat sejauh mana Peran Pemerintah Indonesia 

dalam menangani isu sweatshop tersebut, serta melihat posisi tawar Indonesia 

terhadap MNCs. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dari penulisan karya tulis kali ini, tentu Penulis berharap tulisan ini 

berguna bagi para pembaca. Di antaranya seperti ditulisnya karya tulis ini, 

pembaca dapat memahami bagaimana fenomena sweatshop yang terjadi di 

Indonesia dengan sebenar-benarnya, dan menjadi salah satu alternatif masyarakat 

untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya 

untuk mengurangi isu sweatshop ini. Melalui penelitian ini juga, penulis berharap 



 

 

 

tulisan ini membuat para pembaca, terlebih pekerja Indonesia, untuk semakin 

memahami hak-hak buruh yang sebenarnya, agar hak buruh dapat semakin 

diperhatikan guna untuk mengurangi praktik-praktik sweatshop yang terjadi di 

negara berkembang, khususnya Indonesia. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam karya tulis ini terbagi ke dalam lima bagian 

utama, yang penulis uraikan menjadi; 

Pertama, bab 1 yang merupakan bagian pendahuluan yang berisikan sub 

bab latar belakang guna sebagai pengantar agar pembaca memahami terlebih 

dahulu informasi-informasi mengenai isu ini serta apa yang melatarbelakangi isu 

ini dapat terjadi. Dalam bab ini juga terdapat sub bab rumusan masalah guna 

mengerucutkan dan membatasi masalah dengan pengajuan dua buah pertanyaan 

penelitian guna untuk mendapati karya tulis yang fokus. Selain itu dalam bab ini 

terdapat juga sub bab tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berisikan 

harapan penulis atas manfaat yang bisa didapatkan pembaca usai membaca karya 

tulis ini. Terakhir, terdapat juga sub bab sistematika penulisan yang dibuat untuk 

mendeskripsikan keterangan tiap bab dan sub bab dalam karya tulis ini. 

Kedua, bab 2 yang merupakan bagian kerangka berpikir yang berisikan 

sub bab tinjauan pustaka di mana terdapat tiga tema mengenai sebab-akibat dari 

isu ini yang penulis rangkum dari hasil studi kajian terdahulu sesuai dengan topik 

yang penulis teliti. Sub bab berikutnya adalah kerangka teori di mana dalam sub 

bab ini menjelaskan konsep teori yang penulis gunakan sebagai landasan teori 



 

 

 

yang akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat 

pada bab satu—sub bab rumusan masalah. 

Ketiga, bab 3 yang merupakan bagian metode penelitian untuk 

memberikan deskripsi metode-metode yang penulis gunakan untuk melakukan 

penulisan ini, yang berisikan sub bab pendekatan ilmiah, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisi data. 

Keempat, bab 4 yang merupakan bagian hasil dan pembahasan, di mana 

pada bab ini akan terdapat bahasan terhadap dua buah pertanyaan penelitian yang 

penulis sebutkan pada bab satu—sub bab rumusan masalah dengan cara mengolah 

data-data kredibel yang penulis dapatkan baik itu studi pustaka maupun kegiatan 

wawancara yang penulis lakukan untuk meneliti isu ini guna untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut. 

Terakhir, bab 5 yang merupakan akhir dari bagian pada karya tulis ini 

yaitu penutup. Pada bab ini akan terdapat sub bab kesimpulan yang akan 

menjawab hasil dari pembahasan yang penulis lakukan pada bab empat. 

Berikutnya terdapat juga sub bab saran yang berisikan pendapat atau masukan 

peneliti berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan guna untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


