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            SARI 

 

Hidayat, Ricky. 2013. Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja bagi Tenaga 

Kerja ( Studi Kasus di PT Texmaco Taman Sinthetics Kaliwungu ). Skripsi, 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Dra. Rini Iswari M.Si, Pembimbing II Moh. Yasir 

Alimi S.Ag., M.A., Ph.D. 65 halaman. 

 

Kata kunci : Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Implikasi.  

PT Texmaco Taman Sinthetics adalah perusahaan yang memproduksi 

benang dan tekstil, perusahaan ini pernah berjaya pada masanya. Tahun 2005 

perusahaan tersebut mengalami masalah besar yakni telah melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 1023 karyawan dari 1300 tenaga kerja. 

apakah PHK mempengaruhi hubungan rumah tangga tenaga kerja dan 

bagaimana tenaga kerja mencukupi kebutuhan pada saat tidak berpenghasilan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1)  untuk mengetahui kasus pemutusan 

hubungan kerja pada PT Texmaco Taman Sinthetics, (2) untuk mengetahui 

profil tenaga kerja yang di-PHK oleh PT Texmaco Taman Sinthetics (3) untuk 

mengetahui implikasi dari pemutusan hubungan kerja PT Texmaco Taman 

Sinthetics bagi tenaga kerja di Kaliwungu. 

 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Subjek dalam 

penelitian ini adalah tenaga kerja korban PHK PT Texmaco Taman Sinthetics 

tahun 2005. Informan dalam penelitian ini diambil dari subjek penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. 

Teknik analisis data  mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.  

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Sosial dengan paradigma 

AGIL, penulis menggunakan teori sistem sosial dan paradigma AGIL 

dilandaskan pada adaptasi tenaga kerja setelah terjadi atau mengalami 

pemutusan hubungan kerja serta bagaimana aktivitas tenaga kerja dalam 

mencapai tujuan setelah PHK. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai 

berikut. (1) Akses kredit yang mudah PT Texmaco tidak diimbangi dengan 

pengelolaan dan quality of management sehingga perusahaan mengalami pailit 

dan melakukan PHK. (2) kualitas pendidikan dan ketrampilan yang terbatas 

mengakibatkan tenaga kerja PT Texmaco Taman Sinthetics mengalami 

kesulitan dalam beradaptasi secara sosial dan ekonomi setelah terjadi PHK. 

Tenaga kerja di Desa Nolokerto berpendidikan SMP dan tidak memiliki 

ketrampilan khusus. (3)  pengangguran, penurunan status dan prestise, 

terjadinya disintegrasi keluarga dan perubahan struktural dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja 

korban PHK PT Texmaco Taman Sinthetics di Desa Nolokerto. 

       Saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain : 1) bagi tenaga kerja, 

penulis menyampaikan kepada tenaga kerja pada saat berkunjung di rumah 
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tenaga kerja bahwa pendidikan dan ketrampilan merupakan aset yang berharga 

sehingga perlu kesadaran penuh akan pentingnya pendidikan guna menunjang 

dan membantu dalam menghadapi setiap permasalahan. 2) bagi pemerintah 

desa penulis menyampaikan melalui Kepala Desa Nolokerto ketika berpamitan 

dan melaporkan hasil penelitian skripsi ini, bahwa perlu diadakan penciptaan 

lapangan kerja dan pelatihan kerja untuk tenaga kerja guna menunjang atau 

menumbuhkembangkan kemampuan serta ketrampilan tenaga kerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

       Pembangunan sektor industri mempunyai peranan yang sangat strategis 

guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktifitas 

masyarakat, penciptaan lapangan usaha dan perluasan lapangan kerja, serta 

pengentasan kemiskinan. 

 Sebagai salah satu sentra kegiatan industri di Kabupaten Kendal, 

Kaliwungu yang terletak di jalur Pantai Utara Jawa Tengah begitu penting 

kedudukannya bagi perkembangan dan pertumbuhan pembangunan 

khususnya bagi Kabupaten Kendal. Posisi penting Kaliwungu dapat dilihat 

dari salah satu sektor utama yaitu sektor industri. Proses industrialisasi di 

Kaliwungu mendapatkan respon dari masyarakat dengan membentuk suatu 

kegiatan atau usaha yang mendukung aktivitas dari industri tersebut sehingga 

masyarakat Kaliwungu memilih untuk menjadi pekerja di sektor industri. 

       Tenaga kerja dan perusahaan merupakan dua sisi yang di samping sering 

berseberangan juga saling membutuhkan. Upaya memelihara agar keduanya 

dapat berdampingan dalam jangka panjang, saling mendukung dan saling 

menguntungkan akan menjadi isu utama yang menjadi perhatian dalam 

manajemen sumber daya manusia. 

  Pembagian tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja laki-laki 

dan perempuan. Tenaga kerja laki-laki dan perempuan memiliki andil yang 
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sama dalam suatu perusahaan, kontribusi tenaga kerja di dalam perusahaan 

layak mendapat apresiasi berupa hak yang seharusnya tenaga kerja dapatkan.  

Pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh individu karena dengan bekerja seseorang  mendapatkan hal-hal yang 

berharga dalam kehidupannya, seperti status dan prestis, penghasilan, 

kesempatan untuk mengekspresikan diri, kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki serta kesempatan untuk membina hubungan baik 

dengan orang-orang dalam lingkup pekerjaan (MOW International Research 

Team 1987). 

Dilihat dari pentingnya makna bekerja bagi seseorang, dapat dikatakan 

bahwa kehilangan pekerjaan atau PHK merupakan satu peristiwa yang 

menjadi sumber stres yang mempengaruhi emosi seseorang karena dengan 

kehilangan pekerjaan, individu tidak lagi memiliki kesempatan untuk 

mengekspresikan diri dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki.  

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena perusahaan pailit 

merupakan hal yang unik untuk dapat ditelaah lebih lanjut, bukan semata-

mata karena PHK jenis ini memberi kontribusi terbesar atas jumlah 

pengangguran yang ada di Indonesia (data BPS Juli 2007), tapi juga karena 

dampak psikologis yang dialami oleh para pekerja yang mengalaminya. 

Tidak seperti para pekerja yang mengalami PHK karena habis kontrak kerja 

dan mengundurkan diri, para pekerja yang mengalami PHK karena pailit 
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tidak pernah memperhitungkan kemungkinan akan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja. 

        Reaksi yang diberikan individu terhadap hilangnya pekerjaan (PHK) 

akan sangat bervariasi pada masing-masing individu. Perbedaan respon 

masing-masing individu setelah mengalami PHK akan tergantung pada 

banyak variabel, di antaranya; investasi terhadap pekerjaan dan karir yang 

dijalani, usia, jenis kelamin, keadaan finansial, dukungan keluarga, tingkat 

pendidikan dan makna bekerja pada individu itu sendiri. (MOW International 

Research Team 1987). 

 Krisis ekonomi global telah berdampak pada sektor riil Indonesia 

terutama industri yang berorientasi ekspor yang banyak menyerap tenaga 

kerja, seperti industri garmen, sepatu,elektronik, pertambangan industri kayu, 

minyak kelapa sawit mentah (GPO), dan karet. Dewasa ini sektor industri 

nasional tidak hanya menghadapi masalah penurunan harga jual dan 

permintaan, tetapi juga menghadapi masalah peningkatan biaya bahan baku 

khususnya impor akibat merosotnya kurs rupiah, sehingga tidak ada pilihan 

lagi bagi industri nasional selain mengurangi volume produksi yang 

berdampak pada pengurangan tenaga kerja baik dengan melakukan PHK 

maupun merumahkan sementara karyawan. Sektor industri yang paling 

terkena dampak krisis global adalah industri padat karya, seperti industri 

tekstil, sepatu, UKM serta industri makanan dan minuman. 

 Salah satu perusahaan tekstil di Jawa Tengah yang setiap tahun 

mendapatkan kuota eksport adalah PT. Texmaco Kendal. Munculnya 
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kecenderungan peningkatan permintaan pasar luar negeri akan benang dari 

serat sintetis, karena panjang serat dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, 

maka PT. Texmaco Kendal perlu meningkatkan produksinya. Salah satu 

solusinya adalah dengan menambah mesin permintalan serat sintetis, 

mengingat saat ini kapasitas produksi mesin PT. Texmaco Kendal sudah 

mencapai batas maksimum dan lahan yang tersedia sudah tidak mungkin 

untuk dikembangkan. Lokasi industri tekstil lebih banyak berorientasi di 

sekitar Jakarta dan Jawa Barat, baru pada akhir tahun 1980-an bergeser ke 

Jawa Tengah. Berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal, Desa 

Nolokerto Kecamatan Kaliwungu lokasi PT. Texmaco saat ini adalah 

wilayah yang diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan industri yang 

mendukung kegiatan industri Tugu Semarang.  

PT Texmaco Taman Sinthetics adalah perusahaan yang memproduksi 

benang dan tekstil, perusahaan ini pernah berjaya pada masanya. Tahun 2005 

perusahaan tersebut mengalami masalah besar yakni telah melakukan 

pemutusan hubungan kerja sebanyak 1023 karyawan. Masalah 

pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia 

ketenagakerjaan dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, 

termasuk oleh manajer sumber daya manusia, karena memerlukan modal 

atau dana pada waktu penarikan maupun pada waktu karyawan tersebut 

berhenti. Pada waktu penarikan karyawan, pimpinan perusahaan banyak 

mengeluarkan dana untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan 

karyawan, sehingga karyawan tersebut betul-betul merasa ditempatnya 
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sendiri dan mengerahkan tenaganya untuk kepentingan tujuan dan sasaran 

perusahaan dan karyawan itu sendiri.  

Perusahaan mengeluarkan dana untuk pensiun atau pesangon atau 

tunjangan lain yang berkaitan dengan pemberhentian, sekaligus 

memprogramkan kembali penarikan karyawan baru yang sama halnya seperti 

dahulu harus mengeluarkan dana untuk kompensasi dan pengembangan 

karyawan.  

Pemutusan hubungan kerja bagi karyawan atau tidak memiliki pekerjaan 

lagi, berarti karyawan tersebut tidak dapat  memenuhi kebutuhan secara 

maksimal untuk karyawan dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka 

manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan berapa 

jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang berhenti, agar 

karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dapat 

dianggap cukup. 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengungkapakan secara 

mendalam tentang implikasi dari suatu Pemutusan Hubungan Kerja bagi 

karyawan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “ Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja ( 

Studi Kasus di PT TEXMACO Taman Sinthetics Kaliwungu)”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan latar belakang yang ada dan untuk mengetahui gambaran 

yang lebih jelas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Texmaco 

Taman Sinthetics pada tahun 2005 ? 

2. Bagaimana profil tenaga kerja yang di-PHK oleh PT Texmaco Taman 

Sinthetics ? 

3. Bagaimana implikasi pemutusan hubungan kerja  PT Texmaco Taman 

Sinthetics bagi tenaga kerja di Kaliwungu ? 

C. TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1) Mengetahui kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT 

Texmaco Taman Sinthetics pada tahun 2005. 

2) Mengetahui profil tenaga kerja yang di-PHK oleh PT Texmaco 

Taman Sinthetics  

3) Mengetahui implikasi dari pemutusan hubungan kerja PT 

Texmaco Taman Sinthetics bagi tenaga kerja di Kaliwungu. 
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D. MANFAAT 

    Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Menambah khasanah ilmu dan pengetahuan untuk kajian dibidang 

ilmu-ilmu sosial. 

b) Bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Sosiologi 

dan    Antropologi. 

E. BATASAN ISTILAH 

       Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas judul 

yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara 

rinci sebagai berikut : 

1.   Implikasi 

       Pengertian implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlihat; 

dan yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan tetapi tidak 

dinyatakan (Dewi, 2006; 11). Menurut  Hadzihi sabihi (2012) yang 

dimaksud dengan Implikasi adalah keterlibatan secara langsung dan 

tidak langsung. Dalam penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan 

implikasi adalah efek atau pengaruh yang ditimbulkan dari adanya 

pemutusan hubungan kerja. 

2.   Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

       Tulus (1993) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja 

(separation) adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat. 
Sedangkan Hasibuan (2001) menyatakan bahwa pemberhentian adalah 
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pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi 

(perusahaan). Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengartikan 

bahwa Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan 

pengusaha.  

Dalam penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan pemutusan 

hubungan kerja adalah diberhentikannya tenaga kerja/karyawan secara 

individu atau berkelompok dari suatu perusahaan tempat tenaga kerja 

tersebut bekerja karena perusahaan sedang mengalami krisis atau pailit. 

3. Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja atau manpower mencakup penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga ( Simanjuntak, 1985: 2).  Di Indonesia batas minimum usia 

tenaga kerja 10 tahun tanpa batas maksimum. Jadi yang tergolong tenaga 

kerja adalah seluruh penduduk yang berusia 10 tahun keatas. Penduduk 

yang berusia kurang dari 10 tahun tergolong sebagai bukan tenaga kerja. 

Pemilihan batas minimum usia tenaga kerja Indonesia adalah 

berdasarkan kenyataan bahwa dalam usia tersebut sudah banyak 

penduduk terutama di desa-desa, yang sudah bekerja atau mencari 

pekerjaan. Menurut Hamzah (1990) yang dimaksud dengan tenaga kerja 

adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk 
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mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun 

bentuk lainya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Dalam 

penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah manusia 

baik laki-laki dan perempuan dengan usia produktif yang bekerja dan 

memiliki kontrak atau kesepakatan dengan perusahaan. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI  

       Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 

awal, bagian inti / isi dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi tentang halaman sampul, lembar berlogo, 

halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar 

singkat teknis dan tanda (bila ada), daftar tabel (bila ada), daftar gambar 

(bila ada), daftar lampiran.  

Bagian inti/isi skripsi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: pendahuluan, 

kajian pustaka dan kerangka berfikir, metode penelitian, hasil dan 

pembahasan penelitian dan penutup. Adapun perincian dari bagian 

inti/isi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

       Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

Berisi tentang kajian pustaka yang meliputi penjelasan mengenai 

sejumlah telaah pustaka yang berhubungan dengan tema dalam 
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penulisan penelitian dan kerangka teori yang berisi tentang konsep-

konsep AGIL yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, tahap-tahap 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, validitas data, 

teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, prosedur 

kegiatan penelitain dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pelaporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

uraian implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja (Studi 

Kasus di PT Texmaco Taman Sinthetics Kaliwungu). 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dan saran yang berkaitan dengan tema yang diteliti.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka 

       Penelitian mengenai dampak atau implikasi dari pemutusan hubungan 

kerja sudah ada beberapa yang di lakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian 

yang berjudul ”Dampak Krisis Terhadap Ketenagakerjaan Indonesia” yang 

dilakukan oleh Saliman (2003). Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa 

dampak dari bangkrutnya perusahaan menyebabkan banyak tenaga kerja yang 

kehilangan pekerjaanya. PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam rangka 

efisiensi agar produksi tetap berjalan. Di sisi lain pencari kerja baru 

bermunculan ke permukaan yang ikut bertanding dalam memperebutkan 

lapangan kerja. Minimnya lapangan kerja yang tersedia menjadi pemicu 

meningkatnya jumlah pengangguran. 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu terkait dengan dampak 

dari kebangkrutan suatu perusahaan yang kemudian berimplikasi pada 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu masalah yang dikaji bukan hanya tertuju pada dampak PHK 

yang berujung dengan pengangguran tetapi juga melihat implikasi dari PHK 

bagi karyawan atau tenaga kerja dengan menggunakan sudut pandang sosial, 

ekonomi dan budaya.  

       Penelitian lain yang berjudul ”Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja 

Terhadap Karyawan Perusahaan” dilakukan oleh Sri Zulhartati (Pendidikan 

IPS,FKIP,Universitas Tanjungpura, Pontianak). Dalam penelitiannya 

diungkapkan bahwa akibat dari pemberhentian berpengaruh besar terhadap 
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pengusaha maupun karyawan. Untuk karyawan dengan diberhentikannya dari 

perusahaan atau berhenti dari pekerjaan, berarti karyawan tersebut tidak dapat 

lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya. 

Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat 

memperhitungkan berapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh 

karyawan yang berhenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup. Penelitian diatas memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang dampak atau implikasi 

dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan atau tenaga kerja. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Zulhartati 

yaitu masalah yang diangkat masih terlalu umum dan terlalu luas sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan sudah dipersempit atau dikerucutkan 

dengan mengkaji suatu perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan 

kerja secara massal (PT. Texmaco) dan implikasinya bagi masyarakat (Tenaga 

Kerja di Kaliwungu) selaku korban dari PHK. 

 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Juli Darto Purba (2011) yang 

berjudul “Strategi Adaptasi Rumah Tangga Korban PHK di Kelurahan Kota 

Bangun Kecamatan Medan Deli dalam Mempertahankan Sosial Ekonomi 

Keluarga” masalah yang dibahas dalam skiripsi ini adalah tentang pola 

adaptasi tenaga kerja di Kelurahan  Kota Bangun setelah mengalami 

pemutusan hubungan kerja.  

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaannya terletak pada adanya korban dari pemutusan 



13 

 

hubungan kerja (PHK) namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada masalah waktu 

dan tempat yang berbeda, penelitian yang akan dilakukan cenderung 

mengkaji tentang implikasi yang ditimbulkan dari Pemutusan Hubungan 

kerja bukan hanya mengkaji strategi adaptasi korban PHK pasca terjadi PHK. 

B. KERANGKA TEORI 

1. Sistem sosial 

        Acuan dasar penelitian ini menggunakan teori sistem sosial yang 

dikemukakan oleh Talcort Parsons. Pemilihan teori ini didasarkan pada 

pemikiran penulis bahwa teori sistem sosial dengan merujuk pada konsep 

AGIL ( Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency ) dari Talcott 

Parsons ini, merupakan teori yang paling mendukung untuk menganalisis 

hasil penelitian mengenai implikasi PHK PT Texmaco bagi tenaga kerja di 

Kaliwungu. 

  Dalam teori sistem sosial ini Parsons menyatakan bahwa konsep sistem 

menunjuk pada dua hal. Pertama, saling ketergantungan di antara bagian, 

komponen, dan proses-proses yang meliputi keteraturan keteraturan yang 

dapat dilihat. Kedua, sebuah tipe yang sama dari ketergantungan antara 

beberapa kompleks dan lingkungan-lingkungan yang mengelilinginya 

(Parsons, 1977: 177) 

  Menurut Cuff dan Payne sistem sosial dapat dilihat sebagai suatu sistem 

yang terdiri atas anggota-anggota individual masyarakat yang melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berbeda atau memainkan beragam peran, dalam 
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kerangka umum pembagian kerja masyarakat. Syarat-syarat fungsional dan 

persoalan penting yang harus dihadapi agar sistem bisa hidup dan 

berlangsung dengan baik, terdapat empat syarat fungsional, yakni: 

a. Adaptasi (adaptation) 

Adaptasi adalah melindungi dan mendistribusikan alat-alat dan 

bertahan dari lingkungan, atau menyesuaikan tuntutan-tuntutan  dari 

lingkungannya, layaknya organisme biologis yang bisa membedakan 

dunia makna dan dunia fisik. Setiap masyarakat harus menemukan 

kebutuhan fisik dari anggota-anggotany jika ingin survive. Makanan dan 

perlindungann merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi, yang 

selalu melibatkan dalam produksi dan distribusi. Dalam penelitian ini 

proses adaptasi tenaga kerja terhadap pemenuhan kebutuhan hidup setelah 

terjadi pemutusan hubungan kerja, sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2013 

serangkaian kegiatan tenaga kerja dalam memenuhi atau mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dapat dikatakan memiliki fungsi adaptasi dalam 

sistem sosial masyarakat. 

b. Pencapaian tujuan (goal attainment) 

       Pencapaian tujuan adalah segala kegiatan dalam menentukan, 

mengatur, dan memfasilitasi pencapaian tujuan dan kesepakatan. 

Konsekuensinya, ia harus memiliki alat dan sumber daya untuk 

mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan tujuan kolektif. Termasuk 

menyediakan susunan struktural untuk pencapaian tujuan ini. Tenaga 
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kerja memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti hidup dengan 

memiliki pekerjaan, mendapat prestise, mendapatkan kesejahteraan dan 

mempertahankan keharmonisan hidup. 

c. Integrasi (integration) 

Integrasi merupakan hubungan-hubungan sosial yang melindungi 

secara kooperatif dan terkoordinasi dalam sistem. Ada koordinasi internal 

yang membangun cara yang berpautan. Masyarakat harus menjamin 

ukuran koordinasi dan kontrol di antara elemen-elemen internal dari 

berbagai bagian pada sistem sosial, layaknya peran dan status sosial yang 

telah merumuskan mana yang boleh atau tidak. Keikutsertaan tenaga kerja 

dalam kegiatan masyarakat seperti  gotong royong, PKK, pemilu, program 

kesehatan dan interaksi yang intensif. Hal seperti demikianlah yang 

dinamakan dengan kesadaran kolektif yaitu kesadaran untuk terintegrasi 

dalam sebuah kelompok masyarakat. 

d. Latensi (latency) 

Latensi merupakan pemeliharaan pola-pola yang di dalamnya terdapat 

motivasi perilaku yang diinginkan. Sistem harus mempertahankan dirinya 

sedapat mungkin dalam keadaan  seimbang. Ide-ide sistem budaya 

membuat cita-cita dan nilai-nilai umum yang disepakati. Pemutusan 

hubungan kerja yang terjadi pada korban atau tenaga kerja PT Texmaco 

Taman Sinthetics membawa hikmah dan pelajaran hidup bagi tenaga 

kerja. Pengalaman tersebut memotivasi tenaga kerja untuk 
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mempertahankan keseimbangan hidup, upaya tersebut ditunjukan dengan 

adanya dukungan dari keluarga tenaga kerja terutama suami atau istri dari 

tenaga kerja tersebut. 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan AGIL, hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa untuk mengetahui implikasi dari Pemutusan 

hubungan kerja dapat dilihat dari bagaimana tenaga kerja tersebut 

melakukan adaptasi ketika tidak bekerja lagi di perusahaan itu, dan 

bagaimana tenaga kerja tersebut memelihara pola dalam keluarga  pasca 

PHK, bagaimana pencapaian tujuannya dan terkait juga dengan 

pemeliharaan hubungan integratif antara tenaga kerja dan perusahaan. 

Alasan itu yang mendorong penulis untuk menggunakan teori sistem 

sosial dengan rujukan pendekatan AGIL guna membantu menjawab 

persoalan dalam penelitian skripsi ini. 

C. Kerangka Berpikir 

Skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Bagan 1. 

    Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

        

 

 

 

 

 

       PT Texmaco Taman Sinthetics adalah perusahaan yang memproduksi 

tekstil. Lokasinya terletak di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. Kaliwungu merupakan wilayah yang memiliki tenaga 

kerja yang relatif banyak karena letak dari Kaliwungu dekat dengan lokasi 

industri. Perkembangan sektor industri yang significan membawa pengaruh 

yang cukup kuat bagi masyarakat Kaliwungu. Keberadaan industri 

meningkatkan dan membuka kapasitas lapangan pekerjaan baru sehingga hal 

tersebut dianggap sebagai keuntungan bagi tenaga kerja. Lapangan pekerjaan 

yang diberikan oleh PT Texmaco mendapat animo dan antusiasme yang 

tinggi oleh masyarakat Kaliwungu.  

PT TEXMACO 

TAMAN SINTHETICS 

 Tenaga Kerja  

   Kaliwungu 

 

 

ALASAN DAN       

SEBAB PHK 

 

 

 

 

IMPLIKASI BAGI   

TENAGA KERJA 

 

 

 

         PHK 

  MASSAL 2005 

 

AGIL 
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       Laki-laki maupun perempuan yang usianya tergolong usia produktif 

bekerja di PT Texmaco. Rata-rata tenaga kerja laki-laki bekerja pada bagian 

wifing, pengiriman dispatch, dan gudang sedangkan tenaga kerja perempuan 

bekerja pada bagian packing dan produksi. 

Kerja sama antara tenaga kerja dengan perusahaan menghasilkan 

keuntungan yang progresif, perusahaan diuntungkan dengan adanya tenaga 

dari karyawan dan karyawan mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan 

berpenghasilan, namun pada tahun 2005 perusahaan mengalami 

kebangkrutan karena PT Texmaco dalam kondisi yang pailit sehingga pihak 

Texmaco mengambil keputusan untuk memecat secara massal tenaga 

kerjanya. Menurut sumber Jumlah tenaga kerja yang di PHK pada saat itu 

mencapai 1023 tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja tersebut  membawa 

implikasi bagi tenaga kerja yang berada atau bertempat tinggal di Kaliwungu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam moleong 2007:4), 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian bertujuan untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan, laporan, 

dan foto-foto. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena peneliti 

ingin melihat kenyataan yang ada pada lapangan. 

       Pemilihan metode kualitatif ini supaya dapat mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam suatu 

masyarakat secara natural, apa adanya dan tanpa adanya intervensi dari 

pihak luar. Selain itu juga akan dapat menggambarkan fenomena yang 

diperoleh dan menganalisisnya dalam bentuk kata-kata guna memperoleh 

suatu kesimpulan. Dengan metode ini akan dapat mendeskripsikan secara 

lebih teliti mengenai  Penyebab Pemutusan hubungan kerja, profil tenaga 

kerja yang di PHK beserta implikasinya bagi tenaga kerja. Dalam 

penelitian ini Studi Kasus digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

implikasi PHK bagi tenaga kerja di Kaliwungu. Untuk mendapatkan data 
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yang diinginkan peneliti turun kelapangan kemudian menanyakan secara 

mendalam serta mengamati secara langsung. 

B. Lokasi  

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Nolokerto Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. Alasan memilih lokasi ini karena PT 

Texmaco Taman Sinthetics terletak di Desa Nolokerto serta banyak 

menyerap tenaga kerja dari Desa Nolokerto, alasan tersebut penulis 

jadikan acuan untuk menentukan lokasi penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

       Penelitian ini difokuskan pada korban PHK, sasaran penelitian yaitu 

warga Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu  Kabupaten Kendal yang 

pernah bekerja di Texmaco dan terlibat dengan kasus pemutusan hubungan 

kerja secara masal . Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada 

implikasi pemutusan hubungan kerja PT Texmaco Taman Sinthetics bagi 

tenaga kerja di Kaliwungu.  

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini di kaji dari beberapa sumber, antara 

lain adalah: 

a. Data primer 

       Sumber data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 

subjek dan informan dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini 
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adalah warga atau masyarakat korban dari PHK PT Texmaco Taman 

Sinthetics. Subjek penelitian ini merupakan pusat perhatian dan sasaran 

penelitian. Penulis mendapatkan informan secara suka rela menjadi 

anggota penelitian meskipun hanya bersifat informasi tentang kasus 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT Texmaco. Informan ini 

dipilih penulis dari beberapa orang yang dapat dipercaya dan 

mengetahui objek yang akan diteliti.  

a) Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah korban PHK PT Texmaco 

Taman Sinthetics. Jumlah subjek penelitian selama diadakan penelitian  

dibutuhkan sebanyak sepuluh orang. Subjek penelitian tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Berikut daftar subjek dalam penelitian ini:  
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Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

(Sumber : pengolahan data primer Juni 2013) 

       Berdasarkan tabel di atas, subjek penelitian berjumlah tiga belas 

orang. Subjek penelitian tersebut merupakan korban PHK PT Texmaco 

yang sudah sepuluh tahun lebih bekerja di PT Texmaco Taman Sinthetics. 

Dalam menentukan subjek penelitian yakni korban PHK PT Texmaco 

Taman Sinthetics guna menunjang data, dilakukan dengan cara bertanya 

kepada masyarakat Desa Nolokerto mengenai tempat tinggal subjek 

penelitian selanjutnya penulis bertemu dengan nara sumber yang dijadikan 

subjek dan informan penelitian untuk mengatur jadwal atau waktu 

wawancara. 

Berdasarkan tabel subjek penelitian di atas pertimbangan untuk 

menentukan Bapak Sarmo sebagai subjek penelitian karena Bapak Sarmo 

adalah salah satu  Korban PHK PT Texmaco yang sudah bekerja kurang 

 

No 

 

Nama 

Usia 

(2013) 

Pend

idika

n 

Pekerjaan 

 (Tahun 2013) 

Posisi kerja 

(sebelum 

PHK) 

Lama 

Kerja 

(Tahun) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sarmo  

Siti Aminah 

Nadhirin 

Sayadi 

Achmad Bahri 

Komariyah 

Menuk 

Zaenuri 

Senwan 

Joko 

Agus Abadi 

Thamrin 

Slamet 

48 

49 

55 

53 

41 

42 

47 

52 

55 

59 

49 

50 

52 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMP 

SMA 

SMP 

SMA 

 

Pedagang 

Ibu rumah tangga 

Serabutan 

Pengangguran 

Tukang ojek 

Ibu rumah tangga 

Ibu rumah tangga 

Pengangguran 

Pengangguran 

Tukang becak 

Karyawan 

Pedagang 

Pedagang 

Packing 

Produksi 

Packing 

Packing 

Wifing 

Produksi 

Produksi 

Packing 

Gudang 

Packing 

Pengiriman 

Packing 

Gudang 

 

11 

15 

20 

14 

15 

11 

12 

17 

16 

14 

18 

19 

18 
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lebih 11 tahun pada bagian Packing. Ibu Siti Aminah dijadikan sebagai 

subjek penelitian atas rekomendasi dari Bapak Sarmo. Rekomendasi 

tersebut atas dasar Bapak Sarmo dan Ibu Siti Aminah merupakan Teman 

Kerja ketika di Texmaco meski bekerja pada bagian yang berbeda.  

Pada hari berikutnya berdasarkan rekomendasi Ibu Siti Aminah, 

penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Nadhirin, tetangga Ibu 

Aminah selaku ketua RT yang pernah bekerja pada PT Texmaco pada 

bagian packing. Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Sayadi, 

Ibu Komariah dan Bapak Achmad Bahri atas rekomendasi dari Bapak 

Nadhirin. Bapak Sayadi bagian packing, Ibu Komariyah bagian produksi 

dan Bapak Ahmad Bahri bagian wifing. Subjek penelitian berikutnya 

penulis mendapat rekomendasi dari Bapak dan Ibu penulis karena Ibu 

Menuk, Bapak Zaenuri, Bapak Senwan dan Bapak Joko merupakan teman 

baik dari Bapak dan Ibu dari penulis. Rekomendasi atas dasar bahwa Ibu 

Menuk, Bapak Zaenuri, Bapak Senwan dan Bapak Joko merupakan korban 

PHK masal PT Texmaco pada tahun 2005. 

b) Informan  

       Informan dipilih oleh penulis dengan pertimbangan bahwa informan 

mengetahui  dan sanggup memberikan informasi atau keterangan 

mengenai penyebab pemutusan hubungan kerja dan gambaran perusahaan 

secara umum sehingga memudahkan penulis menggali informasi mengenai 

profil Texmaco secara mendetail. Jumlah informan selama diadakan 

penelitian berjumlah tiga orang yaitu Bapak Agus Abadi, Bapak Thamrin 
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dan Bapak Slamet. Daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

(Sumber : pengolahan data primer Juni 2013)  

       Berdasarkan daftar informan di atas pertimbangan dan penentuan 

informan penelitian  atas dasar bahwa informan tersebut dianggap 

mengetahui informasi lebih detail tentang PT Texmaco Taman Sinthethics 

serta diharapkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana implikasi 

pemutusan hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja di Kaliwungu. 

b. Data skunder 

Data skunder yang penulis tambahkan dalam penelitian ini adalah :  

1.   Foto  

  Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto, 

baik yang diambil oleh penulis sendiri maupun dokumen pribadi milik 

informan. Penulis mendapatkan foto dari internet (Kompas) dan 

dokumentasi pribadi. Foto ini digunakan untuk memperjelas fenomena. 

Foto digunakan sebagai sumber data tambahan. Penggunaan foto 

 

No 

 

Nama 

Usia 

(2013) 

Pendidi

kan 

 

Pekerjaan 

 (Tahun 

2013) 

Posisi kerja 

(sebelum 

PHK) 

Lama 

Kerja 

(Tahun

) 

1 

2 

3 

 

Agus Abadi 

Thamrin 

Slamet 

49 

50 

52 

SMA 

SMP 

SMA 

Karyawan 

Pedagang 

Pedagang 

Pengiriman 

Packing 

Gudang 

 

18 

19 

18 
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sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengamatan, wawancara dan sumber-sumber tertulis lainnya.  

Foto yang terkait dengan penelitian ini misalnya mulai dari tempat 

lokasi penelitian yaitu masyarakat Desa Nolokerto serta profil PT 

Texmaco Taman Sinthetics. 

2. Sumber Dokumen 

       Sumber dokumen dari penelitian ini adalah koran yang sesuai dan 

tepat dengan masalah penelitian ini. Penulis menggunakan tulisan-

tulisan dari Koran (Kompas dan Suara Merdeka pada tanggal 2-4 

Oktober Tahun 2005) yang terkait dengan penelitian ini sebagai sumber 

dokumen. 

E. Metode Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi atau 

pengamatan, wawancara atau interview dan dokumentasi. Sebelum 

melakukan penelitian penulis melakukan observasi di lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang terjadi di lapnagan yang sesuai dengan rumusan 

permasalahan. Penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Mei sampai 

dengan 15 Juni 2013. 

a. Observasi  

      Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi langsung, penulis mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap masyarakat Desa Nolokerto terkait dengan implikasi 

pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja. Penggunaan teknik 
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observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan 

ingatan peneliti, akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan 

ingatan, maka penulis menggunakan catatan-catatan (check list) , 

penulis menulis hal-hal yang menarik seperti dan sesuai penelitian, 

catatan kecil serta spontanitas dari narasumber yang berisi curhatan 

tentang PT Texmaco penulis tampung dalam bentuk catatan yang 

sesuai dengan kronologis cerita.  

Penulis menggunakan handphone untuk merekam suara dari 

narasumber agar ketepatan data sesuai dengan keaslian serta agar tidak 

ada data yang terlewatkan dan penulis menggunakan kamera digital 

untuk mengabadikan gambar atau foto hasil wawancara agar efektif 

dan dan tidak menghilangkan bagian yang penting, yang terakhir 

adalah penulis menggunakan pengamatan langsung untuk mengamati 

fenomena  yang terjadi pada PT Texmaco Taman Sinthetics, penulis 

mengamati kondisi pabrik dan kegunaan bangunan jika dilihat dari 

fungsionalnya sekarang. 

Fokus observasi tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan 

yang dibahas yaitu tentang penyebab pemutusan hubungan kerja, 

profil masyarakat korban PHK PT Texmaco Taman Sinthetics serta 

implikasi PHK bagi tenaga kerja di Kaliwungu. Observasi dilakukan 

sebelum melaksanakan penelitian, penulis melakukan observasi atau 

pengamatan terkait dengan gambaran umum masyarakat Desa 

Nolokerto. Observasi selanjutnya dilakukan dengan mengamati profil 
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dari PT Texmaco yaitu berupa bentuk fisik bangunan, 

kegunaan/fungsi bangunan serta gambaran umum lokasi pabrik. 

Observasi tersebut dirasa cukup menjadi bekal untuk penulis dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan detail dengan 

menggunakan tahap selanjutnya yaitu wawancara. 

a. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara 

mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada 

masyarakat yaitu tenaga kerja sebagai korban dari PHK PT Texmaco 

Taman Sinthetics. Penulis menggunakan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap dan lebih mendalam tentang 

implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja (Studi Kasus di 

PT Texmaco Taman Sinthetics Kaliwungu) 

Wawancara ini dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara. 

Perangkat yang digunakan dalam wawancara adalah alat pengumpul 

data yang berupa pertanyaan dan ditujukan kepada Bapak Sarmo, Ibu 

Aminah, Bapak Nadhirin, Bapak Sayadi, Bapak Achmad Bahri, Ibu 

Komariyah, Ibu Menuk, Bapak Zaenuri, Bapak Senwan dan Bapak 

Joko. 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sarmo yang dilaksanakan 

pada tanggal 28 Mei  sampai dengan 30 Mei 2013. Wawancara 

dilaksanakan dengan Bapak Sarmo dilakukan ketika Bapak Sarmo 

selesai bekerja sebagai pedagang tepatnya pukul 18.45 . Alasan 
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memilih wawancara pada pukul 18.45 memiliki tujuan agar tidak 

menggangu kegiatan beliau di Pasar dan selain itu pula wawancara 

bisa dilakukan dengan cara mendalam dan detail, sehingga data yang 

diperoleh dari hasil wawancara itu pun bisa lebih menggambarkan 

keadaan nyata di lapangan.  

Wawancara dengan Ibu Aminah dan Bapak Nadhirin dilakukan 

pada tanggal 3 Juni sampai 6 juni 2013. Wawancara dengan Ibu 

Aminah dilaksanakan di Rumah Ibu Aminah pada pukul 18.00. 

Tanggal 5 juni wawancara dilanjutkan dengan Bapak Nadhirin selaku 

ketua RT di Rumah Bapak Nadhirin pada pukul 18.30. Alasan 

berkunjung pada jam tersebut agar tidak mengganggu aktivitas Bapak 

Nadhirin juga agar wawancara bisa dilakukan dengan suasana yang 

santai dan mendalam. 

Wawancara dengan Bapak Sayadi sampai dengan Bapak Joko 

dilakukan pada tanggal 7 Juni sampai 15 Juni 2013. Wawancara 

dilakukan di kediaman masing-masing pada pukul 19.00. 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu, penulis 

mengambil dokumen yang berhubungan dengan profil atau gambaran 

umum Desa Nolokerto, foto-foto tentang profil Texmaco dan juga 

pada saat penulis melakukan wawancara sehingga data tersebut dapat 

digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang ada pada penulis. 

Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini seperti foto-
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foto Profil korban PHK. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan 

ketika masih dalam hal observasi penelitian hingga pelaksanaan 

penelitian itu sendiri. Pengambilan dokumentasi dilakukan diantara 

tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.  

F. Validitas Data 

       Teknik yang digunakan untuk mengkaji objektivitas dan keabsahan 

data pada penelitian ini adalah dengan metode triangulasi data. Teknik 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan sumber. Dalam artian, 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.  

       Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengukur 

validitas data pada penelitian ini adalah sebagia berikut :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data hasil 

wawancara dengan masyarakat korban PHK. Hasil wawancara 

dengan Sarmo (48 tahun) pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 18.30 

tentang kegunaan atau fungsi bangunan PT Texmaco Taman 

Sinthetics, diperoleh data bahwa tidak ada bangunan yang 

difungsikan lagi sejak terjadinya PHK. Data tersebut penulis 

bandingkan dengan hasil observasi pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 

09.00-10.00 WIB. Data yang diperoleh dari hasil observasi berbeda 

dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Data dari hasil 

observasi dapat disimpulkan bahwa salah satu bangunan PT 
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Texmaco ada yang difungsikan yaitu parkiran. Parkiran PT Texmaco 

Taman Sinthetics digunakan sebagai parkiran tambahan bagi PT 

Asia Pasific Fiber. Penulis menguji keabsahan data tersebut dengan 

melakukan wawancara dengan  Bapak Sayadi (53 tahun) pada 

tanggal 7 Juni 2013 pukul 19.00. Data yang diperoleh adalah bahwa 

memang ada salah satu bangunan yang saat ini masih digunakan 

yaitu parkiran. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Hasil wawancara dengan 

korban PHK yaitu Bapak Sarmo (48 tahun) pada tanggal 26 Mei 

2013 pukul 11.30 saat berada di Pasar berkaitan dengan kondisi 

keharmonisan keluarga pasca terjadi PHK, Bapak Sarmo (48 tahun) 

menyatakan bahwa hubungan keluarganya baik-baik saja. Data 

tersebut sebelumnya pernah penulis tanyakan kepada 25 Mei 2013 

pukul 18.00 di rumah subjek penelitian dengan situasi santai, Bapak 

Sarmo beserta istrinya memberikan data bahwa setelah terjadi PHK 

hubungan keluarga sempat kurang baik meski pada akhirnya kami 

bisa berjuang untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. 

Keabsahan data yang diperoleh penulis yaitu dari hasil wawancara 

yang dilakukan di rumah subjek yang dilakukan secara pribadi 

sehingga tidak ada pengaruh dari pihak lain.  

3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan 

berbagai pendapat dan perspektif informan lain. Hasil wawancara 
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dengan korban PHK yaitu Bapak Achmad Bahri ( 41 tahun) pada 

tanggal 9 Juni 2013 pada pukul 19.00 berkaitan dengan pesangon 

yang diberikan oleh PT Texmaco. PT Texmaco Taman Sinthetics 

telah memberikan pesangon kepada tenaga kerja yang di PHK. 

Penulis membandingkan data tersebut dengan data yang diperoleh 

dari informan lain yaitu Bapak Nadhirin (55 tahun) pada tanggal 5 

Juni pukul 19.00 dan Joko (55 tahun) pada tanggal 14 Juni 2013 

pukul 19.00, diperoleh data bahwa Bapak Nadhirin dan Bapak Joko 

belum mendapatkan pesangon dari PT Texmaco Taman Sinthetics, 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Abadi 

yang dulu pernah bekerja di PT Texmaco Taman Sinthetics dan 

kemudian berpindah di PT Asia Pasific Fiber, pada tanggal 15 Juni 

2013 pukul 19.00 di Rumah Bapak Agus berkaitan dengan pesangon 

yang diberikan oleh PT Texmaco memperoleh data bahwa PT 

Texmaco masih belum merata dalam memberikan pesangon, hanya 

sekitar 1/3 pesangon yang dibayarkan perindividu. 

G.   Analisis Data 

       Metode atau teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah model analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman (1999) dalam tahapan analisis ada tiga komponen pokok yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini sering 

disebut sebagai model interaktif artinya analisis dilakukan dalam interaksi 

pada tiga komponen tersebut.  
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Menurut Miles dan Huberman (1999) tahap analisis data adalah sebagai 

berikut:  

a. Pengumpulan data.  

Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data 

penulis lakukan dari tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan 15 Juni 2013. 

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dari mulai 

Satpam PT Texmaco Asia Pasific Fiber, Kepala Desa , Korban PHK PT 

Texmaco Taman Sinthetics. Kelengkapan data penelitian juga penulis 

peroleh dari dokumen-dokumen, dan foto-foto penelitian di lapangan.  

b. Reduksi Data.  

Dari hasil wawancara dengan sejumlah subjek dan informan, 

observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang penulis peroleh 

masih luas dan banyak, kemudian penulis menggolongkan dan 

mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu penyebab PHK PT 

Texmaco Taman Sinthetics, profil korban PHK PT Texmaco serta 

implikasinya bagi tenaga kerja. Data yang tidak diperlukan dalam 

penelitian ini akan diabaikan oleh penulis di antaranya mengenai 

masyarakat atau orang yang belum pernah bekerja di PT Texmaco yang 

juga memberikan informasi atau data. Data lain yang dibuang yaitu 

keterkaitan dengan keikutsertaan atau keterlibatan dengan PT Texmaco 

Taman Sinthetics. 
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H. Penyajian Data.  

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian data dilaksanakan setelah 

reduksi penulis lakukan. Reduksi data sebelumnya yang telah penulis 

kelompokkan kedalam dua kategori atau poin, kemudian disajikan dan 

diolah serta dianalisis dengan teori. Data yang diperoleh terkait dengan 

implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja (Studi Kasus di PT 

Texmaco Taman Sinthetic Kaliwungu). 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah 

terpilih mengenai implikasi pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja 

(Studi Kasus di PT Texmaco Taman Sinthetic Kaliwungu) disajikan dalam 

bentuk deskriptif yang melalui proses analisis dengan menggunakan teori 

sistem sosial dengan konsep AGIL Talcott Parson yang berisi mengenai 

uraian masalah yang dikaji.  

c. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi.  

Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik 

kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis 

dengan teori. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya diketahui, 

memungkinkan kembali penulis menyajikan data yang lebih baik. Hasil 

dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh penulis sebagai data 

penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis untuk yang kedua 

kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat 
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dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka dari situ akan 

diperoleh akhir atau kesimpulan yang baik.  

Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

\ 

 

 

Bagan 2. Model Analisis Interaktif 

Sumber : Miles dan Huberman (1999) 

 

        Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Penelitian pertama dilakukan di lapangan yaitu 

ada korban PHK di Desa Nolokerto dengan mengadakan wawancara atau 

observasi yang disebut tahap pengumpulan data, setelah itu diadakan 

seleksi data atau penyederhanaan. Data yang telah disederhanakan akan 

dilakukan pengelompokkan dan dianalisis menggunakan teori sistem 

sosial. Penulis kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan penulis lakukan setelah data 

tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam bentuk kalimat yang 

difokuskan pada kajian sosiologis mengenai implikasi pemutusan 

hubungan kerja bagi tenaga kerja (Studi Kasus di PT Texmaco Taman 

Sinthetic Kaliwungu). 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau 

Verifikasi 

Penyajian Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

       Secara umum Desa Nolokerto termasuk dalam wilayah Kecamatan  

Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Kewayuhan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberjo dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Krajan Kulon. Desa Nolokerto merupakan 

wilayah yang dikhususkan sebagai daerah industri karena pada lokasi 

tersebut aktivitas produksi atau kegiatan industri dilakukan dari pagi hingga 

malam hari, ditunjukan dengan berdirinya pabrik-pabrik besar salah satunya 

adalah PT Texmaco Grup.  

Desa Nolokerto terbagi menjadi dua wilayah yaitu sebelah utara jalan 

Pantura dan sebelah selatan jalan Pantura. Lokasi pabrik sangat dekat 

dengan pemukiman penduduk terutama di daerah Nolokerto, Sumberjo dan 

Kewayuhan. Letaknya berada di jalur Pantura yang menghubungkan antara 

wilayah Kaliwungu dengan Semarang. Mayoritas masyarakat Nolokerto 

pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh Pabrik. Tingkat 

pendidikan masih tergolong rendah karena sebagian masyarakat hanya tamat 

SD dan SMP. Tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan oleh beberapa 

faktor antara lain faktor perekonomian yang masih tergolong menengah ke 

bawah sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan.   

Masyarakat Nolokerto masih memanfaatkan sumber daya alam untuk 

menunjang perekonomian. Perkebunan kecil dijadikan sebagai aset dalam 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nolokerto dikenal sebagai daerah 

penghasil umbi-umbian, hasil tersebut dimanfaatkan untuk menambah 

penghasilan dan dijadikan sebagai panganan khas Kaliwungu yang memiliki 

nilai jual. Lahan perkebunan semakin menyempit karena meningkatnya 

pembangunan perumahan di Desa Nolokerto. Mayoritas masyarakat Desa 

Nolokerto beragama Islam dan masih berpegang teguh pada budaya serta 

tradisi yang ada di Kecamatan Kaliwungu.  

B. Sejarah Perusahaan 

       Marimutu Sinivasan, pendiri Texmaco Group, awalnya adalah seorang 

pedagang tekstil yang banyak melakukan impor tekstil dari India pada tahun 

50-an. Pada tahun 1961 Marimutu Sinivasan mendirikan pabrik pemintalan 

tradisional, bernama Firman Djaya Perkasa di Pekalongan, Jawa Tengah. 

Pabrik ini dilengkapi sekitar 300 peralatan tenun tangan tradisional yang 

dibeli dari pengrajin dan tukang-tukang kayu di sekitar Pekalongan. Sebagai 

Kota yang akrab dengan aktivitas pemintalan, mesin-mesin pemintalan kayu 

tradisional bukanlah sesuatu yang baru di Pekalongan. 

       Pada tahun 1967 Marimutu Sinivasan kemudian memperluas aktivitas 

bisnisnya dengan membuka sebuah pabrik pemintalan baru di Pemalang. 

Pabrik ini juga dilengkapi dengan peralatan tenun tradisional untuk 

operasionalnya. 

      Pada bulan November 1970, nama perusahaan dirubah dari Firma 

Djaya Perkasa menjadi TEXMACO JAYA (TJ). Texmaco adalah nama 
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yang merupakan kependekan dari Textile Manufacturing Company. 

Sebuah nama yang mengandung nuansa internasional yang kental. 

Pada akhir dekade 70-an, keadaan lingkungan eksternal maupun 

internal sangat mendukung untuk pengembangan bisnis Texmaco Grup. 

Lonjakan ekonomi akibat bonanza minyak memungkinkan ekonomi 

Indonesia terus tumbuh dan berkembang sangat pesat. Faktor-faktor 

tersebut tentu saja berimplikasi positif terhadap bisnis tekstil yang 

diindikasikan oleh semakin membanjirnya permintaan domestik terhadap 

tekstil. Keadaan PT Texmaco semakin bertambah kondusif karena 

pemerintah terus memberikan insentif kepada para industrialist di industri 

tekstil seperti adanya pembebasan bea masuk untuk impor barang modal 

dan peralatan serta adanya keringanan bahkan pembebasan pajak bagi 

perusahaan-perusahaan tekstil.  

Perkembangan lingkungan internal Texmaco Grup juga sangat 

menunjang dan menantang bagi perkembangan perusahaan secara umum. 

Pada tahun 1975 misalnya, karena permintaan domestik yang demikian 

tinggi terhadap produk-produk tekstil, Texmaco mendirikan pabrik garmen 

baru, PT Ungaran Sari Garment (USG) di Ungaran (Jawa Tengah). Selain 

itu divisi lain di Texmaco Jaya juga telah mampu mengembangkan benang 

dari polyester di tahun 1977. Divisi ini kemudian bermetamorfosis menjadi 

PT tersendiri yang bernama PT Texmaco Taman Syntetics (TTS) yang 

berlokasi di Kaliwungu. Perkembangan ini semakin merangsang dan 

mendorong Texmaco Jaya untuk terus maju dan meningkatkan  volume 
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produksi. Karena perkembangan lingkungan eksternal yang begitu 

kondusif bagi pengembangan aktivitas bisnis, serta telah mampunyai TTS 

yang mengembangkan benang dari polyester, prospek bisnis untuk 

Texmaco Grup terlihat semakin menjanjikan. Texmaco Grup kemudian 

merespon semua kondisi itu dengan membuka Pabrik tekstil baru di 

Kaliwungu pada tahun 1980. ( Zulkieflimansyah , 2010 ) 

 

Gambar 1. PT Texmaco Taman Sinthetics Nolokerto Kaliwungu 

( Sumber. Dokumentasi Ricky Hidayat tanggal 20 Mei 2013)  

 

Gambar 1 diatas merupakan profil dari PT Texmaco Taman 

Sinthetics yang berlokasi di Desa Nolokerto Kaliwungu yang sudah 

berhenti beroperasi semenjak peristiwa pemutusan hubungan kerja masal 

pada tahun 2005.  

“Mbiyen Texmaco kui pabrik sing paling mentereng Mas, yo aku 

Allhamdulillah meni iso ketrimo ning kono,masalahe mbiyen rung 

ono pabrik sing maju koyo Texmaco” (A.Bahri, 41th, wifing, 9 Juni 

2013) 

 

Artinya : dahulu Texmaco itu adalah Pabrik yang sangat besar dan 

bersinar Mas, saya sangat Alhamdulillah bisa diterima di Pabrik 

tersebut, masalahnya dulu belum ada pabrik yang maju seperti 

Texmaco. 
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       Pertimbangan masyarakat Nolokerto memilih untuk bekerja sebagai 

buruh pabrik karena tersedianya peluang kerja yang tidak membebani 

mereka untuk memiliki ketrampilan khusus serta proses rekruitmennya 

yang sangat mudah tanpa melihat persyaratan jenjang pendidikan selain itu 

karena masyarakat Nolokerto menjadi prioritas bagi pabrik dengan alasan 

lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk Nolokerto. 

C. Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT Texmaco Taman Sinthetics 

PT Texmaco Grup Kaliwungu terdiri dari lima divisi perusahaan 

yaitu, PT Polysindo Eka Perkasa (PT PEP), PT Texmaco Perkasa 

Engineering (PT TPE), PT Inti Baja (PT IB), PT Heavyndo Engineering 

(PT HE) dan PT Texmaco Taman Sinthetics (PT TTS) telah menghentikan 

aktivitas operasional. PT Texmaco Taman Sinthetics berdiri pada tahun 

1977, pendirinya adalah Marimutu Sinivasan. Marimutu Sinivasan lahir di 

Medan, Sumatra Utara, 17 Desember 1973. Pria keturunan Tamil India ini 

menempuh pendidikan dasar hingga Universitas. Pada Tahun 1987 

Sinivasan membangun pabrik garmen di Ungaran, pabrik tersebut dikelola 

oleh Marimutu  Manimaren. Seorang bos PT Texmaco yang juga tokoh 

partai Golkar tersebut akhirnya meninggal dunia akibat bunuh diri pada 

tanggal 5 juli 2003. PT Texmaco Taman Sinthetics adalah pabrik yang 

memproduksi tekstil, pengadaan alat, bahan dan mesin pembuat tekstil 

diproduksi sendiri oleh PT Texmaco Grup di Kaliwungu. Pembagian kerja 

dalam PT Texmaco Taman Sinthetics terdiri dari enam bagian yaitu bagian 
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produksi, bagian teksturizing, bagian packing, bagian wifing dan teknisi 

serta bagian pengiriman. 

       Pada tahun 2004 PT Texmaco Taman Sinthetics berhenti beroperasi, 

pertengahan Februari 2004 tenaga kerja mulai dirumahkan sementara atau 

lay off. Puncaknya pada tahun 2005 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 

secara masal yang dilangsir mencapai 1023 tenaga kerja. 

“ Mandegke Texmaco kui sakngertiku mbiyen pabrike kui pailit 

Mas, ono kaitane karo reformasi Bank/BLB, sisteme nggolek modal 

pabrik yo kredit seko lembaga keuangan asing, lah nek misale 

ekonomine Indonesia pas entuk jatah krisis, yoweslah akhire 

utange selan suwi selan nambah, opo maneh wektu kui nilai rupiah 

yo jek melemah utawi mudhun” (Agus, 49th, Pengiriman Dispatch, 

15 Juni 2013) 

 

Artinya: Berhentinya Pabrik Texmaco itu sepengetahuan saya 

dahulu pabrik tersebut pailit Mas, ada kaitannya juga dengan 

reformasi Bank/BLB, sistem dalam mencari modal pabrik dengan 

cara kredit pada lembaga keuangan asing, misalnya ketika ekonomi 

Indonesia mengalami krisis, pada akhirnya hutangnya lama 

kelamaan semakin bertambah nominalnya, apalagi waktu itu nilai 

rupiah masih melemah atau turun. 

 

       Hutang Texmaco yang berjumlah Rp 16,5 Triliun Rupiah itu, awalnya 

sekitar Rp 7 triliun. Pinjaman diperoleh dalam dolar pada kurs Rp 2.400 

perdolar AS. Waktu itu, bunga pinjaman dolar sekitar 11 persen, sedang 

rupiah sekitar 22 persen. Sebagian pinjaman dolar ditukar pada kurs Rp 

10.000 dan Rp 12.000 oleh bank kreditor pada saat terjadi krisis ekonomi 

global. Penurunan nilai Rupiah mengakibatkan utang Texmaco 

membengkak menjadi Rp 16,5 triliun. Kredit itu berjangka waktu 7-8 

tahun. 
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“Kabeh aset ning texmaco kui dilelang kabeh Mas,seko mulai 

mesin sampe bangunan kui kanggo mbayar utange pabrik” 

(Thamrin, 50th, Packing, 9 Juni 2013) 

Artinya: “Semua aset di Texmaco dilelang semua Mas, dari 

mesin-mesin hingga bangunan itu semua untuk membayar 

hutang dari pabrik. 

 

      Kredit yang didapatkan Texmaco berasal dari berbagai bank domestik 

dan lembaga keuangan asing. Sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997 

Texmaco sudah menjadi nasabah BNI selama lebih dari 30 tahun dan 

Texmaco membayar kembali 500 juta dollar AS kepada BNI dan BRI. PT 

Texmaco Taman Sinthetics merupakan bagian divisi yang harus 

diberhentikan operasionalnya, seluruh asetpun dijual untuk membayar 

hutang kredit yang berjumlah triliunan itu. Berhentinya operasional pabrik 

itu membawa implikasi pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara 

masal yang terjadi pada tahun 2005. 

       Kebijakan dalam memberi keputusan untuk melakukan Pemutusan 

Hubungan kerja ternyata belum diterima oleh tenaga kerja eks PT 

Texmaco Taman Sinthetics. Pesangon yang dijanjikan masih belum 

dibayarkan. Setelah BPN dibubarkan kini perusahaan dikelola PT 

Perusahaan Pengelola Aset. Sebagian pesangon telah diterima,separuh lagi 

terus dituntut.  

“dari Rp 19 miliar yang dijanjikan baru Rp 9 miliar yang 

terbayarkan, itupun dengan cara diangsur selama tujuh tahun 

Mas”. (Slamet, 52 th, bagian gudang, 15 Juni 2013) 
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Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Slamet 

( Sumber. Dokumentasi Ricky Hidayat tanggal 24 Mei 2013) 

 

       Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pesangon yang diberikan 

pabrik masih belum dibayarkan keseluruhannya. Tuntutan-tuntutan itu 

berujung pada kegiatan demonstrasi. Perusahaan menjanjikan memberikan 

uang pesangon Rp 30 juta per orang. Demonstrasi banyak dilakukan 

tenaga kerja di kantor perusahaan Jl Soekarno-Hatta KM 19 Desa 

Nolokerto. ( Semarang Metro dan Suara Merdeka 7 Juni 2005) 

“aku sampek saiki mung entuk pesangon 1/3 seko gaji pokok, yo 

sekitar 300an, tapi yo Alhamdulillah Mas, di syukuri bae konco-

koncoku malah ono sing ora entuk sampek saiki” (Sayadi, 53 th, 

bagian packing, 7 Juni 2013) 

 

Artinya: Saya sampai sekarang hanya dapat pesangon sekitar 1/3 

gaji pokok, kurang lebih 300 ribuan, Alhamdulillah saja Mas, 

hanya bisa bersyukur, teman-teman kerja saya yang lain malah 

ada yang tidak mendapat pesangon. 

 

Keadaan PT Texmaco yang mengalami kepailitan dan pemberian 

pesangon yang belum tuntas menunjukan relevansi dengan teori sistem 

sosial, dalam teori itu Talcott Parson menjelaskan bahwa untuk mencapai 

suatu keseimbangan sistem maka harus melalui beberapa syarat fungsional 



43 

 

salah satunya yaitu Latency atau pemeliharaan pola. Sistem harus 

mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan  seimbang. Ide-

ide sistem budaya membuat cita-cita dan nilai-nilai umum yang disepakati. 

Relevansinya ditunjukan bahwa PT Texmaco Taman Sinthetics tidak 

mampu mempertahankan keadaan yang seimbang karena PT Texmaco 

Taman Sinthetics dalam keadaan yang pailit serta belum mampu 

menuntaskan permasalahan pesangon dan berujung pada tuntutan-tuntutan 

dalam bentuk demo.  Tenaga kerja di Desa Nolokerto  mengadakan  aksi 

demonstrasi karena tenaga kerja merasa tidak mendapatkan hak berupa 

pesangon secara penuh.  

“Sejak dirumahkan sementara awal Maret tahun 2005, 

kehidupan ekonomi keluarga saya tak menentu. Kompensasi 

yang diterima sebesar 75% dari upah perbulan, yaitu Rp 490 

ribu tidak mencukupi untuk hidup keluarga” ( Joko,59
 
tahun, 

Packing) 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Joko menunjukan bahwa pemeliharaan 

pola dan hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja tidak berjalan dengan 

baik. Pemeliharaan pola dan hubungan yang kurang baik akan memicu 

terjadinya disintegrasi antara tenaga kerja dengan perusahaan. Hal tersebut 

sesuai dengan syarat fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson 

yaitu integrasi. Sistem dikatakan fungsional dan seimbang apabila terdapat 

hubungan integrasi di dalamnya. Wujud hubungan yang bersifat 

disintegratif ditunjukan dengan tuntutan dan demonstrasi yang dilakukan 

oleh tenaga kerja terhadap perusahaan. PT Texmaco Taman Sinthetics 

dalam memberikan keputusan dianggap kurang bijak dan seakan-akan lepas 
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tangan. Demonstrasi dan tuntutan terhadap pesangon oleh tenaga kerja di 

Desa Nolokerto menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup tenaga kerja 

masih tergolong rendah sehingga dibutuhkan penyelesaian yang bijak untuk 

mengatasi permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. 

D. Profil Tenaga Kerja  Korban PHK 

1. Bapak Sarmo (48 Tahun) 

       Bapak Sarmo adalah salah satu korban PHK PT Texmaco Taman 

Sinthetics yang pernah bekerja di bagian packing. Memiliki 3 orang anak. 

Anak yang pertama bernama Saatul Hidayah sudah menikah, anak kedua 

bernama Samsul Khaerun kuliah di IAIN semester 2, dan anak yang terakhir 

bernama Mihtahul Azhar kelas 2 SMA. Bapak Sarmo memiliki istri 

bernama Ngatemi (50 tahun).  

Bapak Sarmo bertempat tinggal di Desa Nolokerten RT03 RW 02, 

berprofesi sebagai pedagang mengikuti jejak istrinya berdagang pakaian di 

Pasar Pagi Kaliwungu. Aktivitas berjualan Bapak Sarmo di mulai dari pukul 

08.00-14.00. Pendidikan Terakhir Bapak Sarmo adalah SMP dan memiliki 

cita-cita menjadi wirausahawan sukses. Bapak Sarmo bekerja dengan PT 

Texmaco Taman sinthetics pada tahun 1984 hingga tahun 2003. 

“mbiyen ono kenek bis ngomong karo aku koyo ngene (nang sik 

cilik kok wes kerjo ning Pabrik)” (Sarmo, 48 Th, Packing, 28 

Mei 2013) 

 

Artinya: dulu ada kondektur bus mengatakan seperti ini (dhe, 

masih kecil kok sudah kerja di Pabrik)” 
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       Alasan Bapak Sarmo memilih untuk bekerja pada PT Texmaco Taman 

Sinthetics karena Bapak Sarmo ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap 

dan lancar. Pada Tahun 2003 Bapak Sarmo di-PHK dan beralih profesi 

menjadi pedagang. Peralihan pekerjaan pada tahun 2006 dari karyawan 

menjadi pedagang membawa kesuksesan tersendiri untuk Bapak Sarmo 

dan keluarga. 

“Alhamdulillah meskipun saya di PHK PT Texmaco Taman 

Sinthetics, saya beserta istri saya masih bisa pergi Haji dengan 

penghasilan dari berdagang pakaian” (Sarmo, 48 Th, Packing, 

28 Mei 2013) 

 

       Pengalaman PHK merupakan pengalaman yang membawa titik balik 

kehidupan Bapak Sarmo. Bapak tiga orang ini mengaku cukup frustasi 

karena minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan dan 

kemampuan, karena kepiawaian istrinya dalam memberikan motivasi, 

akhirnya Bapak Sarmo memutuskan untuk membantu istrinya berdagang 

di Pasar. 

“aku yo awale kaget pas pertama kali dodolan, masalahe aku 

rung nduwe bakat nggo ngadol, tapi untung ono bojoku sing 

ngajari aku piye carane dodolan sing bener-bener iso nekake 

untung”(Sarmo, 48 Th, Packing, 28 Mei 2013) 

 

Artinya: Saya awalnya kaget ketika pertama kali berjualan, 

masalahnya saya belum memiliki ketrampilan berjualan, 

untungnya ada istri saya yang mengajarkan cara-cara berjualan 

yang bisa mendatangkan keuntungan. 

 

2. Ibu Siti Aminah (47 Tahun) 

 

       Ibu Siti Aminah atau biasa dipanggil “Bu Am” merupakan salah satu 

korban PHK PT Texmaco Taman Sinthetics yang pernah bekerja pada 
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bagian produksi. Ibu dengan perawakan tinggi tersebut memiliki  suami 

yang bernama Solikhin dan memiliki dua orang anak. Anak yang pertama 

bernama Risa Kumayasari berusia 24 tahun masih menempuh pendidikan 

di IKIP Veteran Semarang dan anak kedua bernama Hanif Seftian berusia 

19 Tahun yang baru saja lulus dari SMK Texmaco Semarang. Ibu Siti 

Aminah Tinggal di Dukuh Ngampon RT 7 Rw 4. Pendidikan terakhir yang 

telah ditempuh oleh Ibu Aminah adalah jenjang pendidikan SMP.  

“dulu yang saya masuk Texmaco gampang Mas, langsung 

wawancara di training selama 3 bulan kemudian diangkat 

menjadi karyawan tetap”.( Aminah,47 th, Produksi, 2 juni 

2013) 

 

 

Gambar 3 Ibu Siti Aminah didampingi Suaminya. 

( Sumber. Dokumentasi Ricky Hidayat tanggal 21 Mei 2013)  

 

       Aktivitas sehari-hari Ibu Aminah sekarang adalah sebagai ibu rumah 

tangga. Setelah dinyatakan di-PHK Ibu Aminah tidak bekerja lagi. 

 “Aminah pernah takkon dodolan ning cedak kebon,tapi ora 

kuatan paling rong jam langsung balik omah” 

 

Artinya: Aminah dulu pernah saya suruh untuk berjualan di 

dekat kebun tapi tidak kuat, berjualan hanya sekitar dua jam-an 

habis itu kembali pulang ke rumah. (Bapak Solikhin,55 

Tahun,suami Ibu Aminah)  
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“ Aku wedi Mas dodolan ning cedak kebon ki sepi, malah 

kadang aku mesakenan karo sing tuku, daripada malah rugi 

yowes mending aku ngurusi omah wae" ( Aminah,47 th, 

Produksi, 2 juni 2013) 

 

Artinya: Saya takut Mas berjualan di dekat kebun itu sepi, 

kadang saya malah merasa iba dengan pembeli, daripada rugi 

yasudah mendingan saya mengurusi rumah saja. 

 

      Di dalam keluarga Ibu Aminah kini hanya Bapak Solikhin yang 

bekerja, Bapak Solikhin bekerja di pabrik Sango sebagai karyawan 

kontrak. Bapak Solikhin mengandalkan sisa kontrak kerjanya selama tiga 

bulan, Bapak Solikhin dan Ibu Aminah masih optimis bisa untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hidup dengan sederhana merupakan 

kunci dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup secara 

sederhana Ibu Aminah beserta suaminya sangat memprioritaskan 

pendidikan bagi kedua anaknya. Ibu Aminah beranggapan bahwa 

pendidikan merupakan bekal buat anak-anaknya nanti ketika ingin bekerja 

atau hidup berumah tangga. 

3. Bapak Nadhirin (55 Tahun) 

     Bapak Nadhirin atau lebih akrab dengan panggilan Bapak Ndirin 

merupakan ketua RT Desa Ngampon RT 7 RW 3. Bapak Nadhirin pernah 

bekerja pada PT Texmaco Taman Sinthetics pada bagian Packing.  Bapak 

Nadhirin memiliki istri bernama Rodhiyah (42 Tahun) dan memiliki empat 

orang anak. Bapak Nadhirin memiliki anak kembar bernama Anjani dan 

Andini usia keduanya yaitu 20 tahun. Kedua anak kembarnya tersebut 
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bekerja di Pabrik Sami yaitu pabrik yang memproduksi kabel di daerah 

kawasan industri. 

“ mbiyen iso kerjo ning texmaco kui wes bejo, mlebune 

gampang, pabrike gedhi sisan, top pokoke” .”( Nadhirin, 55 th, 

Packing, 7 Juni 2013) 

 

Artinya: “dulu bisa kerja di Texmaco itu sudah beruntung, 

proses masuknya mudah, pabriknya juga besar, top pokoknya” 

 

      Bapak Nadhirin sudah bekerja dengan PT Texmaco Taman Sinthetics 

selama 26 tahun. Alasan Bapak Nadhirin memilih untuk bekerja dengan 

PT Texmaco Taman Sinthetics karena lokasi pabrik dekat dengan rumah 

serta fasilitas yang diberikan sangat memuaskan. Pekerjaan Bapak 

Nadhirin setelah PHK adalah bekerja serabutan, kadang menjadi kuli 

bangunan, bekerja di kebun serta menjadi supir mobil bak terbuka, begitu 

pula istrinya, Ibu Rodhiyah juga membantu Bapak Nadhirin dengan 

bekerja menjadi kuli bangunan dan mengolah kebun. 

“pernah ono kejadian lucu Mas, mbiyen pas aku kerjo ning 

Texmaco konco-konco kerjo ngertine aku ki seduluran karo 

Marimutu Sinivasan, Jare konco-konco sih gara-gara kulitku 

ireng karo rupaku rodo koyo India.”( Nadhirin, 55 th, Packing, 

7 Juni 2013) 

 

Artinya :”pernah ada suatu kejadian lucu Mas, dahulu ketika 

saya bekerja di pabrik Texmaco, teman-teman kerja mengira 

jika saya itu adalah berkerabat dengan Marimutu Sinivasan 

pemilik Texmaco Grup, kata teman-teman karena kulit saya 

yang hitam serta wajah saya yang sedikit mirip orang India” 

 

       Bapak Nadhirin dikenal sebagai seorang Bapak yang humoris di 

dalam keluarganya. Memiliki perawakan tinggi kurus, dan murah senyum. 

Kondisi rumah Bapak Nadhirin sangat sederhana, luasnya hanya 5x8 meter 
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saja namun Bapak Nadhirin tidak pernah mempermasalahkan kondisi 

rumahnya karna yang terpenting bukan harta melainkan kebahagiaan 

keluarga. 

“yo omahku emang cilik Mas, sing penting kebutuhan iso 

kecukupi karo keluarga seneng” ( Nadhirin, 55 th, Packing, 

7 Juni 2013) 

 

Artinya : “ rumah saya memang kecil Mas, yang paling 

penting bisa mencukupi kebutuhan dan keluarga juga 

bahagia” 

 

4. Bapak Sayadi 

       Bapak Sayadi atau lebih akrab dipanggil “Lek Sayadi” ini merupakan 

salah satu korban PHK PT Texmaco yang pernah bekerja pada bagian 

packing.  Memiliki istri bernama Sri wulandari (47 Tahun) dan dua orang 

anak bernama Rahmad Hidayat (26 Tahun) dan Siti Kholifah (19 Tahun). 

Usia Bapak Sayadi sekarang ini adalah 53 Tahun. Bapak Sayadi dan 

keluarganya bertempat tinggal di Dukuh Piliran RT 02 RW 08. Pendidikan 

terakhir Bapak Sayadi adalah SMP. 

“ Mbiyen kerjo ning Texmaco kui penak, pabrik liyane rung 

tentu penak koyo Texmaco, Texmaco mbiyen ketok maju lan 

terjamin.  

Artinya: “dulu kerja di texmaco itu enak, pabrik-pabrik yang 

lain belum tentu seenak seperti Texmaco yang terlihat maju dan 

terjamin. 

 

       Bapak dua anak tersebut terhitung sudah 10 tahun tidak bekerja lagi 

setelah PHK. Susahnya mencari pekerjaan yang sesuai ketrampilan 

menjadi alasan utama, Bapak Sayadi pernah mencoba untuk berjualan  dari 

hasil berkebun tetapi tidak membuahkan hasil, saat ini Bapak Sayadi 
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hanya membantu mengantarkan anak dan istri bekerja, meskipun tidak 

berpenghasilan Bapak Sayadi tetap berusaha memberikan yang terbaik 

buat keluarga. 

 

Gambar 4 Bapak Sayadi beserta Istrinya 

( Sumber. Dokumentasi Ricky Hidayat tanggal 23 Mei 2013)  

 

 “sak ben dino aku ngeterke bojoku mangkat dodolan ning pasar 

terus baline tak petuk maneh, jam pitu esuk aku ngeterke jam 

telu sore baru tak jemput” (Sayadi, 53 th, bagian packing, 7 Juni 

2013) 

Artinya: Setiap hari saya mengantarkan istri saya berangkat 

berjualan di pasar, pulangnya saya jemput, saya mengantarkan 

dari jam tujuh pagi sampai jam tiga sore baru saya jemput. 

 

       Bapak Sayadi adalah guru ngaji di Dukuh Piliran, setiap hari kecuali 

malam selasa dan malam Jumat Bapak Sayadi mengajari anak-anak kecil 

mengaji di rumah, Bapak Sayadi di bantu Siti Kholifah yang baru saja 

lulus dari SMA N1 Kaliwungu dalam mengajar. 

“Meski aku sekolahe ora dhuwur, sing penting kehidupan 

akhirat ojo sampe dilaleke. Yo alhamdulillah, aku isih iso 

ngulang ngaji” (Sayadi, 53 th, bagian packing, 7 Juni 2013) 
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Artinya: meskipun saya sekolahnya tidak tinggi, yang penting 

kehidupan akhirat jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah saya 

masih punya kesempatan untuk mengajar ngaji. 

 

5. Bapak Achmad Bahri (41 Tahun) 

       Bapak Achmad Bahri merupakan salah satu korban PHK PT Texmaco 

yang pernah bekerja pada bagian Wifing. Memiliki istri yang bernama 

Maghrifah (38 Tahun) dan satu orang anak bernama Dian Muhammad 

yang baru saja lulus SD. Rumah Bapak Ahmad Bahri sangat sederhana 

bahkan perkakasnya juga terbatas. Bapak Bahri sekaranag bekerja sebagai 

tukang ojek. Setiap jam 6 pagi Bapak Bahri menuju pangkalan yang 

berada di dekat Pasar Sore Kaliwungu. Istri Bapak Bahri hanya mengurus 

rumah karena tidak bekerja.  

 

 

 

“nek aku pas ora ngojek, biasane aku esuk-esuk opo sore 

nggolek kayu ning alas, kayu kui kanggo masak, bojoku wedi 

nek masak nggowo gas, wedi njebluk jarene. ( Achmad 

Bahri,41 th, wifing, 11 juni 2013) 

 

Artinya: semisal saya tidak ngojek, biasanya saya pagi-pagi 

atau sore hari mencari kayu di hutan, kayu itu buat masak, itri 

saya takut semisal memasak dengan bahan bakar gas, takut 

meledak katanya. 
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 Gambar 5. Bapak Bahri didampingi Ibu maghrifah 

                    ( Sumber. Dokumentasi Ricky Hidayat tanggal 25 Mei 2013)  

 

     Kelima profil tenaga kerja yang telah diPHK sebagian besar pendidikan 

yang ditempuh masih tergolong rendah yaitu SMP dan mayoritas memiliki 

ketrampilan yang terbatas sehingga untuk mendapatkan pekerjaan dan 

kehidupan yang lebih baik tenaga kerja tersebut harus menyesuaikan diri 

dengan kondisi setelah tenaga kerja mengalami PHK. Proses penyesuaian 

diri yang dilakukan tenaga kerja menunjukan relevansi dengan teori 

Parson bahwa syarat fungsional agar sistem sosial dapat dikatakan 

seimbang adalah adaptasi. 

     Pendidikan dan Ketrampilan yang kurang memadai membuat tenaga 

kerja kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Wujud kesulitan 

dalam beradaptasi dapat dilihat dari kemampuan tenaga kerja dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kesiapan mental dalam menghadapi 

kondisi yang baru. Tenaga kerja di Desa Nolokerto rata-rata tidak 

memiliki kemampuan atau ketrampilan khusus, dilihat dari pekerjaan 

tenaga kerja pada saat ini mengalami pergeseran yang bersifat regresif. 
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Pekerjaan dari karyawan kemudian menjadi tukang becak, tukang ojek dan 

kuli bangunan dianggap sebagai penurunan pekerjaan jika dilihat dari 

perbandingan jumlah penghasilan yang didapatkan dengan kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh tenaga kerja di Desa Nolokerto. Lama kerja tenaga 

kerja pada PT Texmaco Taman Sinthetics tidak berpengaruh terhadap 

kondisi ekonomi tenaga kerja. Bapak Sarmo merupakan salah satu tenaga 

kerja yang memiliki masa kerja yang relatif sedikit daripada masa kerja 

Bapak Nadhirin. Bapak Nadhirin memiliki masa kerja dengan PT 

Texmaco Taman Sinthetics selama 20 tahun sedangkan Bapak Sarmo 

memiliki masa kerja selama 11 tahun. Meskipun Bapak Sarmo memiliki 

masa kerja yang relatif pendek akan tetapi Bapak Sarmo justru lebih 

sukses daripada Bapak Nadhirin, hasil wawancara menunjukkan bahwa 

Bapak Sarmo berhasil memperbaiki ekonomi keluarga setelah mengalami 

PHK dan telah melaksanakan haji dari hasil berdagang pakaian. 

     Tenaga kerja di Desa Nolokerto yang tidak memiliki pekerjaan atau 

pengangguran hanya bisa melakukan aktivitas rumah tangga yang tidak 

memberikan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari menyebabkan 

tenaga kerja di Desa Nolokerto mengalami hambatan dalam mencapai 

tujuan hidup. Hal tersebut sesuai dengan teori Talcott Parson bahwa salah 

satu syarat agar sistem dapat dikatakan fungsional apabila sistem tersebut 

memiliki pencapaian tujuan ( goal attainment). Hambatan yang dialami 

oleh tenaga kerja di Desa Nolokerto dalam mencapai tujuan hidup seperti 
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hidup sejahtera, harmonis dan tercukupi secara ekonomi merupakan wujud 

ketidakseimbangan dari sistem sosial di dalam keluarga. 

E. Implikasi PHK PT Texmaco Taman Sinthetics bagi Mantan 

Tenaga Kerja Kaliwungu 

     Berbagai implikasi yang ditimbulkan akibat Pemutusan Hubungan 

Kerja yang dilakukan oleh PT Texmaco terhadap tenaga kerja di 

Kaliwungu khususnya tenaga kerja Desa Nolokerto adalah sebagai berikut: 

1. Pengangguran  

     Dari sepuluh subjek penelitian tercatat tiga diantaranya tidak 

bekerja atau pengangguran, diantaranya yaitu Bapak Zaenuri, Bapak 

Sayadi, serta Bapak Senwan. Minimnya lapangan kerja dan semakin 

tinggi persaingan kerja membuat tenaga kerja memilih untuk tidak 

bekerja karena kurangnya ketrampilan yang dimiliki dan semakin 

kompleksnya persyaratan untuk bekerja. Pendidikan yang rata-rata 

SMP menyebabkan tenaga kerja di Desa Nolokerto kesulitan untuk 

mencari kerja. Bapak Zaenuri dan Bapak Joko merupakan tenaga kerja 

yang mengalami pengangguran. 

 “aku pernah njajal nglamar kerjo ning pabrik liyo, ora ditompo, 

terus aku nyobo melu kerjo proyek tetep wae ora ditompo gara-

gara statusku ijek karyawan texmaco.” (Zaenuri, 52 th, 

Produksi, 9 Juni 2013) 

 

 “saya pernah mencoba melamar kerja  di pabrik lain, tidak ada 

yang menerima, lalu saya mencoba kerja di proyek, tetap saja 

tidak diterima, gara-gara status saya masih tercatat sebagai 

karyawan Texmaco. 
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 Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan rasa putus asa bagi 

tenaga kerja di Desa Nolokerto. Ketidaksiapan mental memicu 

terjadinya perasaan stress karena tidak memiliki penghasilan lagi. 

“ kagetlah Mas, dulu saya memiliki pekerjaan sedangkan 

sekarang saya pengangguran, rasanya aneh saja ada perasaan 

belum siap ketika nantinya saya tidak bekerja lagi”. ( Joko, 59 

th, Packing, 11 Juni 2013) 

 

 Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tenaga kerja di Desa 

Nolokerto belum siap untuk beradaptasi dengan kondisi setelah tidak 

memiliki atau tidak bekerja lagi. Hasil wawancara tersebut sesuai 

dengan pemikiran Talcott Parson bahwa agar sistem bisa seimbang 

atau selaras maka harus memenuhi syarat fungsional yang 

dikemukakan oleh parson salah satunya adalah adaptasi. Adaptasi 

yang dimaksud berupa melindungi dan mendistribusikan alat-alat dan 

bertahan dari lingkungan, atau menyesuaikan tuntutan-tuntutan  dari 

lingkungannya, layaknya organisme biologis yang bisa membedakan 

dunia makna dan dunia fisik. Setiap masyarakat harus menemukan 

kebutuhan fisik dari anggota-anggotanya jika ingin survive. 

Pengangguran merupakan gambaran nyata bahwa masih ada tenaga 

kerja di Desa Nolokerto yang belum sanggup beradaptasi dengan 

kondisi yang berbeda dari sebelumnya.  

“aku pasrah wae Mas, ora kerja yo ora masalah, sing 

penting bojoku isih nduwe gawe.” (Siti Aminah, 49 th, 

Produksi, 8 Juni 2013) 

 

Artinya : saya pasrah saja Mas, tidak bekerja tidak 

masalah yang penting suami saya masih kerja. 
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      wawancara dengan korban PHK yang menganggur yaitu Ibu 

Aminah menunjukan bahwa tenaga kerja mengalami ketergantungan 

dengan pihak yang membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup, 

pihak yang dimaksud adalah suami dari Ibu Aminah yaitu Bapak 

Solikhin. Sementara kontrak kerja Bapak Solikhin dengan PT Sango 

hanya tinggal tiga bulan saja.  Sikap pasrah yang ditunjukan oleh 

tenaga kerja di Desa Nolokerto merupakan contoh dari wujud adaptasi 

yang sudah baik, namun kepasrahan yang dilakukan oleh tenaga kerja 

di Desa Nolokerto cenderung membawa perubahan yang bersifat 

regresif serta menimbulkan ketergantungan kepada pihak yang 

membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup. Pihak yang membantu 

tidak selamanya berada dalam kondisi yang sama, apabila pihak 

tersebut dalam keadaan yang sama dengan keadaan tenaga kerja yang 

tidak memiliki penghasilan maka keduanya tidak lagi memiliki 

kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan seperti itu akan 

menimbulkan perasaan stress karena tidak memiliki pekerjaan dan 

penghasilan lagi. 

      Tenaga kerja di Desa Nolokerto yang mengalami PHK tidak lagi 

memiliki lingkungan yang terstruktur seperti ketika masih memiliki 

pekerjaan, sehingga tenaga kerja harus fleksibel dalam pengaturan diri 

dan menemukan tujuan hidupnya. Fleksibelitas dalam self 

management (pengaturan dan manajemen diri) juga meenjadi kunci 

yang menentukan apakah tenaga kerja dapat menerima kondisi PHK 
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yang dialami dengan baik. Pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja di 

Desa Nolokerto yang terbatas merupakan faktor utama mengapa 

tenaga kerja mengalami kesusahan dalam beradaptasi. Kesulitan 

dalam beradaptasi tenaga kerja di Desa Nolokerto ditunjukan dengan 

banyaknya tuntutan-tuntutan hidup yang belum terselesaikan dengan 

baik seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari contohnya terbatasnya 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, 

dan berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Kesulitan 

dalam beradaptasi inilah yang memicu terjadinya pengangguran 

setelah PHK yang dilakukan oleh PT Texmaco Taman Sinthetics.  

2. Menurunnya status dan prestise 

       Diberhentikan dari pekerjaan juga memengaruhi pola pikir dan 

tingkah laku karena tenaga kerja tidak lagi berfikir bahwa dirinya 

merupakan bagian dari komunitas masyarakat tertentu, dan hal ini 

memengaruhi cara tenaga kerja di Desa Nolokerto dalam 

mengidentifikasikan diri. Dengan kata lain, peristiwa kehilangan 

pekerjaan membuat tenaga kerja merasa tertekan, merasa tidak 

berharga di mata masyarakat dan harus tergantung pada orang lain 

untuk menghidupi diri sendiri. 

       Bagi tenaga kerja di Desa Nolokerto yang telah di PHK 

menganggap bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan selama 8 

jam sehari dari hari ke hari adalah bekerja, karenanya memiliki 

pekerjaan memberi arti tersendiri dalam keseharian tenaga kerja dan 
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menggambarkan posisi tenaga kerja di tengah masyarakat. Bapak 

Sayadi merupakan salah satu korban PHK yang merasa bahwa telah 

mengalami penurunan status dan prestise akibat tidak memiliki 

pekerjaan setelah terjadi pemutusan hubungan kerja. 

“aku isin Mas, aku sebagai kepala keluarga ora bisa ngei 

nafkah apa maneh nyukupi kebutuhan mben dina, malah sing 

nanggung bojoku, yo piye maneh mas, iki wes jalane” (Sayadi, 

53 th, Packing, 7 Juni 2013) 

 

Artinya: saya malu Mas, saya sebagai kepala keluarga tidak 

bisa memberi nafkah, apalagi mencukupi kebutuhan sehari-

hari, nafkah yang memberi malah istri saya, mau bagaimana 

lagi mas, ini sudah jalannya. 

 

       Hasil wawancara dengan Bapak Sayadi menunjukkan bahwa 

terdapat peran yang berjalan tidak fungsional yaitu sebagai kepala 

rumah tangga tenaga kerja tidak menjalankan peran dengan seimbang, 

ditunjukkan dengan ketidakmampuan tenaga kerja dalam memberikan 

nafkah kepada keluarga.  

 Bagi tenaga kerja laki-laki PHK merupakan kondisi yang dilematis, 

disamping menjadi beban mental karena tidak bisa memenuhi atau 

memberikan nafkah untuk keluarga, tenaga kerja berjenis laki-laki 

tersebut merasa gagal karena belum bisa memberikan perannya 

sebagai kepala keluarga dengan baik. Hal tersebut selaras dengan 

pemikiran Talcott Parson bahwa agar sistem sosial berjalan seimbang 

maka seseorang harus memenuhi syarat fungsional salah satunya yaitu 

goal attainment atau fungsi pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan 

yang dimaksud oleh Talcott Parson yaitu menentukan, mengatur, dan 
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memfasilitasi pencapaian tujuan dan kesepakatan. Konsekuensinya, 

tenaga kerja harus memiliki alat dan sumber daya untuk 

mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan tujuan kolektif. 

Termasuk menyediakan susunan struktural untuk pencapaian tujuan. 

Mendapatkan prestise dalam suatu komunitas masyarakat serta 

sanggup menjalankan peranan atau status sebagaimana mestinya 

merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga kerja di 

Desa Nolokerto Kaliwungu. 

3. Memicu disintegrasi keluarga 

       Ketidaksesuaian peranan dalam keluarga tenaga kerja di Desa 

Nolokerto memicu pertikaian. Pertikaian merupakan salah satu contoh 

dari disintegrasi dalam keluarga. Bapak Zaenuri dan Bapak Sarmo 

merupakan tenaga kerja yang merasa bahwa setelah terjadi PHK 

hubungan di dalam keluarga menjadi kurang harmonis. 

   Dalam masyarakat terutama di Desa Nolokerto, laki-laki adalah 

tulang punggung keluarga. Saat tenaga kerja  laki-laki di-PHK dan 

hanya istri yang bekerja maka hal ini akan mengganggu situasi norma 

sosial di masyarakat. Posisi istri bekerja dan menjadi tulang punggung 

keluarga akan mengganggu status sosial dan gengsi tenaga kerja laki-

laki di Desa Nolokerto. Secara tak langsung hal ini akan mengganggu 

emosi tenaga kerja laki-laki. Keadaan tersebut telah membuat 

perempuan merasa lebih dominan dan menghabiskan waktu lebih 

lama saat bekerja. Hal ini membuat istri merasa bisa melakukan 



60 

 

segalanya lebih baik dibanding suami yang mengalami PHK. 

Akibatnya, harga diri tenaga kerja laki-laki mengalami tekanan dan 

berakhir dengan keributan rumah tangga. 

“yo mungkin gara-gara aku nganggur, aku ora isa ngei nafkah 

sing cukup kanggo anak bojo, kadang yo tukaran tapi bar kui 

yo apikan maneh.” (Zaenuri, 52 th, Produksi, 9 Juni 2013) 

 

  Artinya: mungkin gara-gara saya menganggur, saya tidak bisa 

memberi nafkah yang cukup untuk anak dan istri, terkadang 

terjadi pertengakaran tetapi habis itu hubungan kembali baik 

lagi. 

 

       Data yang relevan dengan hasil wawancara dengan Bapak Zaenuri 

juga ditunjukan oleh hasil wawancara dengan Bapak Sarmo. 

 

“ yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga wajar, dulu 

ketika saya masih bekerja pada Texmaco Intensitas 

pertengkaran masih jarang, setelah saya di PHK kemudian 

saya membantu istri saya berjualan di pasar justru keributan 

rumah tangga itu semakin sering terjadi. Saya dianggap 

menyembunyikan untunglah, istri saya menganggap tidak 

jujurlah. Saya tidak masukin hati Mas, paling jika saya 

marah saya lampiaskan untuk jajan sepuasnya. Masalahnya 

jika kami bertengkar ujung-ujungnya istri saya menangis 

meskipun tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga kami” 

(Sarmo, 48 th, Packing, 28 Mei 2013) 

 

       Hasil wawancara diatas sesuai dengan salah satu fungsi yang 

dikemukakan Talcott Parson yaitu integrasi. Integrasi merupakan 

persyaratan yang berhubungan dengan interrelasi antar anggota 

dalam sistem sosial. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari 

masyarakat. Terciptanya hubungan keluarga yang baik 
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mengindikasikan keseimbangan fungsi dalam keluarga sedangkan 

hubungan keluarga yang kurang harmonis merupakan bentuk 

disintegrasi dari suatu sistem sosial dalam keluarga. wujud 

pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga Bapak Zaenuri dan 

Bapak Sarmo menunjukkan bahwa di dalam  keluarga telah terjadi 

hubungan yang bersifat disintegratif. 

4. Perubahan Struktural dalam kehidupan sehari hari 

       PHK yang dilakukan oleh PT Texmaco Taman Sinthetics telah 

membawa perubahan bagi tenaga kerja. Pengalaman PHK yang telah 

dialami tenaga kerja di Nolokerto dijadikan sebagai tolok ukur untuk 

menghadapi kondisi selanjutnya. Reaksi yang diberikan tenaga kerja 

di Desa Nolokerto cukup variatif, ada yang termotivasi untuk bisa 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik adapula yang pasrah dengan 

keadaan. Bentuk variasi reaksi atau tindakan ditunjukkan oleh Bapak 

Sarmo dan Bapak Achmad Bahri. 

“ setelah PHK justru keadaan ekonomi saya beranjak naik, 

sekarang saya dan keluarga bisa melangsungkan ibadah 

haji”(Sarmo, 48 th, Packing) 

 

       Hasil wawancara dengan Bapak Sarmo menunjukkan bahwa 

terdapat reaksi setelah terjadi pemutusan hubungan kerja yang 

berbentuk motivasi. Pekerjaan dan penghasilan yang meningkat dari 

kondisi ketika tenaga kerja masih bekerja pada PT Texmaco Taman 

Sinthetics dengan pekerjaan baru merupakan indikator dari 

pemeliharaan pola yang berhasil. 
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“ saya pasrah Mas, jadi tukang ojek saja sudah cukup meski 

Cuma berpenghasilan 25 ribu sehari, yang penting anak sekolah 

lancar” (Achmad Bahri, 41 th, Wifing) 

 

       Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa terdapat reaksi dari 

kondisi PHK yang berwujud kepasrahan dan penerimaan kondisi  

tanpa melakukan kegiatan yang bersifat progresif.  Kondisi seperti itu 

tidak membawa perubahan yang progresif bagi tenaga kerja di Desa 

Nolokerto. Artinya tenaga kerja yang pasrah hanya bertahan tanpa 

meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan diri. 

  Dalam teori Parson syarat fungsional yang terakhir adalah latensi 

atau pemeliharaan pola. Dimana terdapat pemeliharaan pola-pola yang 

di dalamnya terdapat motivasi perilaku yang diinginkan. Sistem harus 

mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan  seimbang. 

Ide-ide sistem budaya membuat cita-cita dan nilai-nilai umum yang 

disepakati. Berbagai reaksi tenaga kerja tersebut akan dikatakan 

seimbang apabila dari pengalaman atau kondisi PHK, tenaga kerja di 

Desa Nolokerto mampu termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik entah dari segi mental atau finansial. Reaksi yang dilakukan oleh 

Bapak Achmad Bahri merupakan bentuk disfungsi dari suatu sistem 

sosial dalam hal self management dan pemeliharaan pola. 

 

 

 

 

 

 



 

63 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Akses kredit yang mudah bagi PT Texmaco tidak diimbangi 

dengan pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga 

perusahaan mengalami pailit dan melakukan PHK. 

2. Keterbatasan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja di Desa 

Nolokerto mengakibatkan tenaga kerja mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan peluang usaha. 

3. Pengangguran, Penurunan status dan prestise, terjadinya 

disintegrasi dalam keluarga serta terjadinya perubahan struktural 

mantan tenaga kerja PT Texmaco Taman Sinthetics merupakan 

implikasi dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT 

Texmaco Taman Sinthetics terhadap tenaga kerja di Desa 

Nolokerto Kaliwungu. 
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B. SARAN 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian antara lain : 

1) Bagi tenaga kerja, penulis menyampaikan kepada tenaga kerja pada saat 

berkunjung di rumah tenaga kerja bahwa pendidikan dan ketrampilan 

merupakan aset yang berharga sehingga perlu kesadaran penuh akan 

pentingnya pendidikan guna menunjang dan membantu dalam menghadapi 

setiap permasalahan.  

2) Bagi pemerintah desa penulis menyampaikan melalui Kepala Desa 

Nolokerto ketika berpamitan dan melaporkan hasil penelitian skripsi ini, 

bahwa perlu diadakan penciptaan lapangan kerja dan pelatihan kerja untuk 

tenaga kerja guna menunjang atau menumbuhkembangkan kemampuan 

serta ketrampilan tenaga kerja. 
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Lampiran 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

1. Identitas Subjek 

a. Nama  : Sarmo 

b. Umur  : 48 

c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Pedagang 

 

2. Identitas Subjek 

a. Nama  : Siti Aminah 

b. Umur  : 49 

c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

3. Identitas Subjek 

a.   Nama  : Nadhirin 

b.   Umur  : 55 

c.   Pendidikan : SMP 

d.   Pekerjaan  : Serabutan 

 

4. Identitas Subjek 

a. Nama  : Sayadi 

b. Umur  : 53 

c. Pendidikan : SMP 

d. Pekerjaan  : Pengangguran 
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5. Identitas Subjek 

a. Nama  : Ahmad Bahri 

b. Umur  : 41  

c. Pendidikan : SMP 

d. Pekerjaan  : Tukang Ojek 

 

6. Identitas Subjek 

a. Nama  : Komariyah 

b. Umur  : 42 

c. Pendidikan : SMP 

d. Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

 

7. Identitas Subjek 

a. Nama  : Menuk 

b. Umur  : 47 

c. Pendidikan : SMP 

d. Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

8. Identitas Subjek 

a. Nama   : Zaenuri 

b. Umur   : 53 

c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Pengangguran 

9. Identitas Subjek 

a. Nama   : Senwan 

b. Umur   : 55 
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c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Pengangguran 

 

10. Identitas Subjek 

a. Nama   : Joko 

b. Umur   : 50 

c. Pendidikan  : Pengangguran 

d. Pekerjaan  : Tukang becak 
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Lampiran 

 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Identitas Subjek 

a. Nama  : Agus Abadi 

b. Umur  : 49 

c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Karyawan 

 

2. Identitas Subjek 

a. Nama  : Thamrin 

b. Umur  : 52 

c. Pendidikan  : SMP 

d. Pekerjaan  : Pedagang 

 

3. Identitas Subjek 

a.   Nama  : Slamet 

b.   Umur  : 50 

c.   Pendidikan : SMP 

d.   Pekerjaan  : Pedagang 
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    INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) pada 

jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. 

Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian 

berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang 

studinya. Penelitian yang akan dikaji berjudul “IMPLIKASI PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA PT TEXMACO BAGI TENAGA KERJA DI 

KALIWUNGU”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui alasan dan penyebab PT Texmaco Taman Sinthetics melakukan 

pemutusan hubungan kerja. 

2) Mengetahui profil tenaga kerja yang di-PHK oleh PT Texmaco Taman Sinthetics. 

3) Mengetahui implikasi dari pemutusan hubungan kerja PT Texmaco Taman 

Sinthetics bagi tenaga kerja di Kaliwungu. 

Peneliti memohon kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang valid, 

lengkap dan dapat dipercaya. Informan yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. 

Atas kerjasama dan informasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.  

Hormat saya,  

 

         Ricky Hidayat 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“IMPLIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PT TEXMACO 

BAGI TENAGA KERJA DI KALIWUNGU” 

 

 

A. Tujuan Observasi  :  Mengetahui implikasi PHK PT Texmaco bagi tenaga  

        kerja di Kaliwungu 

B. Observer    :  Mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi 

C. Obervee    : Masyarakat, Tenaga kerja korban PHK dan PT  

         Texmaco. 

D. Pelaksanaan Observasi  : 

1. Hari/tanggal : ……………………………… 

 

2. Jam  : ……………………………… 

 

3. Nama Observee : ……………………………… 

 

E. Aspek-aspek yang diobservasi: 

1. Gambaran umum masyarakat Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. 

2. Keadaan pabrik PT Texmaco Taman Sinthetics 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“IMPLIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PT 

TEXMACO TAMAN SINTHETICS BAGI TENAGA KERJA DI 

KALIWUNGU” 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validasi dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

B. Identitas Informan 

Nama   : 

Usia   : 

Pendidikan   : 

Pekerjaan   : 

Alamat    : 

 

 

 

 

1. Mengapa PT Texmaco Taman Sinthetics melakukan pemutusan hubungan 

kerja? 

 

 

No. Pertanyaan Subjek Informan 

1. Apa yang di produksi oleh PT Texmaco? √ √ 
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2. Siapa pemilik PT Texmaco? 
√ 

 

3. Sejak kapan PT Texmaco didirikan? 

√ 
 

4. Pada tahun berapa PT Texmaco melakukan 

PHK? 

√ 
 

5. Apakah penyebab PT Texmaco melakukan 

pemutusan hubungan kerja secara massal? √ √ 

6. Berapa Jumlah tenaga kerja yang di PHK? 

√ √ 

7. Apakah ada wujud ketidakpuasan masyarakat 

atau tenaga kerja yang diwujudkan dalam 

bentuk demonstrasi? 

√ √ 

8. Jika terdapat demonstrasi apa saja yang 

dituntut dari tenaga kerja ? 

√ √ 

9. Apakah anda mendapatkan pesangon ? √ √ 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai 

pesangon yang diberikan oleh PT Texmaco ? 

√  
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2. Bagaimana profil tenaga kerja yang di-PHK oleh PT Texmaco Taman 

Sinthetics ? 

 

 

 

11 

 

 

Sejak tahun berapa anda bekerja dengan PT 

texmaco ? 

 

√ 

 

√ 

 

 

12 

 

Mengapa anda memilih untuk bekerja di PT 

Texmaco? 

 

√ 

 

√ 

 

 

   

1

3 

 

Apakah anda langsung diterima bekerja atau 

melalui seleksi kerja? 

 

    √ 

 

    √ 

 

1

4 

 

 

 

 

Setelah anda diterima, apakah ada perjanjian 

atau kontrak kerja dengan PT Texmaco? 

 

      √ 

 

 

       √ 

15. apakah anda sudah berkeluarga? Berapa jumlah 

anak yang anda miliki? 

√ √ 

16. Apa jenjang pendidikan terakhir anda? √ √ 

17 Bagaimana kondisi ekonomi anda ? dan 

bagaimana anda mencukupi kebutuhan anda 

sehari-hari? 

√ √ 

18. Berapa jumlah gaji yang anda terima ketika 

anda masih bekerja di PT Texmaco? 

√ √ 
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3. Bagaimana implikasi pemutusan hubungan kerja  PT Texmaco Taman 

Sinthetics bagi tenaga kerja di Kaliwungu? 

19. Bagaimana pendapat anda tentang PHK yang 

dilakukan PT Texmaco ? 

√ 
 

20. Apakah adanya PHK di Texmaco 

berpengaruh besar dalam kehidupan tenaga 

kerja? 

√ 
 

21. Bagaimana kondisi keluarga anda setelah 

terjadi PHK? 

√ √ 

22. Bagaimana tenaga kerja menyikapi kebijakan 

perusahaan tentang PHK yang terjadi secara 

massal? 

√ 
 

23. Bagaimana anda memelihara hubungan 

dengan PT Texmaco pasca terjadinya PHK? 

√ 
 

 

 

 
 

 

 


